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T. G. Masaryk: Nevěřte všemu, co si přečtete na internetu
Musím přiznat, že mě tento výrok trochu zaskočil. Upozornění
na něj přišlo e-mailem a tak jsem si ho nejprve ověřil. Řekl
to místopředseda Pirátů Jakub Michálek, místopředseda
strany, kterou jsem volil. Podíval jsem se tedy na zmíněné
vysílání DVTV a skutečně tento výrok tam zazněl. Pustil
jsem si to znovu a opravdu jsem se nepřeslechl. Při tom
Jakub Michálek patří k našim nejvzdělanějším politikům.
Narodil se 6. února 1989 v Lounech, čili jedná se o mladého
člověka, který vstoupil nedávno do politiky. Málokdo
má takové vzdělání jako on. Studoval na Gymnáziu Jana
Keplera v Praze, na Oundle School ve Velké Británii a
na Cranbrook-Kingswood v USA. Během pobytu v USA
pracoval na University of Michigan. Na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy vystudoval obor Právo a právní věda
s diplomovou prací Povinné zveřejňování informací, nyní
pokračuje v doktorském studiu. Vystudoval teoretickou
fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Má zkušenosti
z akademické samosprávy, kde byl členem akademického
senátu.
Od října 2014 do listopadu 2017 byl pražským zastupitelem.
Na pražském Magistrátu se věnoval řadě kauz.
* Podrobně se zabýval kauzami z doby primátora Pavla
Béma, např. Opencard, nevýhodného pronájmu Škodova
paláce a vyzval primátorku k podání žaloby.
* Upozornil také na problém, že jsou sociální byty
pronajímány soudcům a státním zástupcům a pro potřebné
se nedostávají.
* Vytrvale vystupuje proti uplácení zastupitelů tzv.
politickými trafikami a podílel se na návrhu pravidel pro řádné
obsazování dozorčích rad a řízení městských společností.
* Podařilo se mu prosadit mimo jiné poskytování informací
o mimořádných odměnách vysokých úředníků a digitalizaci
majetkových přiznání zastupitelů, aby se už neztrácela.
* Jako první navrhl zákony k digitálním platformám (Uber,
Airbnb).
* Předložil návrh zákona, který řeší okrádání turistů v
některých směnárnách.
Nejprve jsem si to vysvětlil jako přeřeknutí a začal jsem
pátrat po výrocích TGM jako „Nevěřte všemu, co je v
novinách…“ Nic takového jsem však nenašel. Pátral jsem dál
a zjistil jsem, že se jednalo o citaci z recesistické stránky AZ
247, která má podtitulek Nikdo nám nediktuje, o čem můžeme
lhát. Problém byl v tom, že jsem tuto stránku neznal, ale byl
jsem rád, že se mi podařilo rozluštit tajenku.
Tajenku, kterou se mi však nepodařilo rozluštit byly
prezidentské volby. Jako při amerických volbách i tentokrát
zřejmě rozhodly falešné zprávy (fake news). Již delší dobu
jsem zvyklý tento druh informací vyhazovat. Tentokrát jsem
si je několikrát přečetl a nestačil jsem se divit. Lišily se pouze
mírou nevkusu a mírou agresivity.
Jedna výzva přišla od Oldřicha Lukáše z iniciativy Lidé
lidem. Vypadá to jako Fučíkovo „Lidé bděte!“ Nepřekvapuje
nás, že nadnárodní síly temna už nezakrytě vytáhly do boje.
Pochopitelně tyto síly jsou zorganizované v zednářském loži.
Jiří Drahoš má podle autora homopedofilní sklony, které
využívala StB. V čele mrzkých tunelářů, kteří podporují
Drahoše stojí světově proslulý tunelář Kalousek a Muslimská
obec v Praze. Za krajně znepokojující lze označit Drahošovu
podporu masivní islamizaci ČR, jakož i zavedení tvrdé cenzury
a trestání lidí za šíření pravdy.

Oldřich Lukáš pak hodnotí Miloše Zemana jako toho,
který je jeden z posledních statečných, který drží eurohujery
na uzdě. Právě on přived1 do ČR stamiliardy od ruských a
čínských investorů, právě on dává kapky EU psychopatům
připravujícím Evropě dokonalou sebevraždu. Je mluvčím
obyčejných (tedy poctivých a pracovitých) občanů a kritikem
zkorumpovaných vlastizrádců. Jděte znovu k volbám a
prodlužte současnému prezidentovi jeho mandát!
Jiný mírnější e-mail srovnává objektivně Jiřího Drahoše
a Miloše Zemana. Pochopitelně je tam na prvním místě
naprosto nedůležitá a zavádějící otázka migrace. Ani pisatel
od Pacifiku se tentokrát nezapřel. Cituji z jeho dopisu, který
nám poslal: Prof. Drahoš nebyl nikdy v žádné straně, což
je chvályhodné, Zeman vstoupil do KSČ v době Pražského
jara, což nepovažuji za zápor, vyloučen v roce 1970. (Lze
jen souhlasit.) Co však dotyčný nezmíní, které strany stály
za kým. Za Drahošem stály politické strany s kterými
můžeme anebo nemusíme souhlasit, ale stojící na základě
demokracie. Za prezidentem Zemanem hnutí ANO (vedená
premiérem Babišem, kterému nikdy komunismus nevadil,
který má pochybnou minulost, kdy se soudil o to, zda byl
agentem StB a stejně pochybnou přítomnost – obviněný v
kauze Čapí hnízdo), komunisti a SPD extrémistická strana
Tomia Okamury.
Pisatel od Pacfiku dále tvrdí: Drahoš podepsal onu trapnou
výzvu vědců, urážející smýšlení celého národa, svůj pozitivní
postoj k přijímání migrantů neobratně zapírá až na pokraj
samé lži. Zemanův postoj je jasný a vždy stejný, migraci
odmítající. Pro Pisatele od Pacifiku je výzva vědců trapná,
pro mne naopak odvážná a varující před nástupem fašismu,
navíc je zde opět zavádějící téma migrace. Nevím, kde autor
vzal, že se jedná o smýšlení celého národa, například někteří
představitelé církve toto prohlášení podpořili. (Uvážíme-li,
že v ČR je dvanáct běženců, pak se divíme jen tomu, že to
byl problém číslo jedna v prezidentských volbách) Další
zajímavý pohled pisatele od Pacifiku je na diskusi před

volbami: Drahoš odmítl diskusi se Zemanem U Soukupa
(TV Barrandov - pozn. red.), místo toho uspořádal meeting
v Lucerně, trapnost non plus ultra. Autor jen tak nechtěně
opomenul sdělit, že prezident Zeman se nezúčastnil ani jedné
prezidentské debaty před prvním kolem s odůvodněním, že
nedělá volební kampaň. V okamžiku, kdy to vypadalo, že se
karta obrací proti němu (součet hlasů jeho protikandidátů v
prvním kole byl víc než padesát procent), přišel najednou s tím,
že chce nejen jednu, ale hned čtyři předvolební debaty. (Tři v
soukromých televizních stanicích, které jsou mu nakloněné.)
Drahoš, bohužel, přistoupil na debatu v TV Prima, která byla
naprosto zavádějící a podle Zemanova scénáře. Základním
pravidlem žurnalistiky je, že se nemíchá zpráva a komentář.
Buď jedno nebo druhé. TV Prima nejenže toto pravidlo
nedodržuje, ale naopak si vybrala pouze zprávy, které byly
zároveň komentářem a které vyhovovaly prezidentovi. Pokud
se nejelo podle tohoto scénáře Zeman okamžitě napomenul
svého protikandidáta, aby dodržoval pravidla. Vypadá to,
jako že jsme viděli já a pisatel od Pacifiku rozdílné debaty,
ale každý má právo na svůj názor.
Jenže vraťme se k panu Lukášovi. Česká televize v pořadu
168 hodin tohoto odborníka vypátrala a položila mu pár
kontrolních otázek. Nejprve se redaktoři skupiny důchodců
zeptali, jestli dostali e-mail, který měl podtitulek: Toto se z
medií nedovíte. Takové e-maily mají velká písmena, spousty
vykřičníků a většinou je dostaneme od někoho známého,
což zvyšuje věrohodnost informace, protože lidé věří svým
nejbližším kontaktům a nezpochybňují jejich úsudek. Oldřich
Lukáš se představuje jako ekonom, pedagog, ekolog a etikolog
toho času v důchodu. Kde vzal informaci o Drahošově masivní
islamizaci ČR? Oldřich Lukáš má tisíce zdrojů, jak sám řekl.
Bohužel je nemůže doložit, protože se mu někdo vloupal
do počítače a zdroje mu zmizely. Na dotaz redaktora ČT,
kde pan Drahoš prohlašuje, že chce zavést cenzuru. Tvrdí
Pokračování na str. 6
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Nové divadlo

Churches

O jednotlivých představeních
Nového divadla v Torontu
divadlo.zpravy.ca

ČESKÉ A
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BOHOSLUŽBY
V TORONTĚ

***
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Zpravodajství z NHL
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Římsko-katolický kostel sv. Václava (R.C.
Church of St. Wenceslaus), 496 Gladstone Av.,
Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. Bohoslužby: neděle v
10:30, pátek 19:00. Duchovní správce: Tomáš Kaňa.
Tel.: 416/532-5272, fax: (416) 516-5311.
Rímsko-katolický kostol sv. Cyrila a Metoda
(R.C. Church of St. Cyril and Methodius), 5255
Thornwood Drive, Mississauga, Ont. L4Z 3J3.
Slovenská omša: Nedeľa: 11:00, útorok, streda.
a piatok: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Nedeaľa
9:00, sobota: 17:00. Pondelok a štvrtok 9:00.
Farár: Grzegorz Nowicki. Tel.: 905/712-1200, fax:
905/712-0974.
Slovenský grécko-katolický kostol sv. Marie
(Slovak Greek Catholic Church of St. Mary) 257
Shaw St., Toronto, Ont. M6J 2W7. Tel. 416/5314836. Bohoslužby: 9:00 angl., 10:30 slov.
Slovenský evanjelický kostol augsburgského
vyznania sv. Pavla (Slovak Evangelical Lutheran
Church of St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev. Ladislav
Kozák, Bohoslužby: nedel’a: 10:45.
Luteránsky kostol sv. Lukáša, (Lutheran Church
of St. Luke), 3200 Bayview Ave. (Bayview a Finch),
Toronto. Rev. Dušan Tóth. Nejbližší bohoslužby:
24.12. v 16:30, 6.1. (so), 18. 2., 11. 3., 30. 3. (Veľký
piatok), 15. 4., 6. 5. a 3.6. vždy o 13. hod.
Moravští bratří (Moravian Brothers Church);
Bohoslužby pouze anglicky-neděle v 11:00.
7 Glenora Ave. Toronto, On. M6C 3Y2.
Tel.: 416/656-8661. Duchovní správce: Rev.Rowan
Simmons, e-mail newdawnmoravian@bellnet.ca;
www.newdawnmoravianchurch.org
Kat. bohoslužby mimo Toronto
Hamilton: Kostol sv, Cyrila a Metoda, 204 Park
Street North., Hamilton, ON. - Bohoslužby každou
druhou neděli v měsíci v 15:00 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,
192 Frontenac Street. Nejbližší bohoslužby: 7.4.
2018 v 11 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiče: (Lyndale a
Hirchey): 170 Hinchey Avenue. 7. 4. 2018 v 17 hod.
Kat. bohoslužby mimo Ontario
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. Nejbližší bohoslužby: 8. 4.
2018 v 11 hodin
KELOWNA – VERNON: Čtvrtek 15. března
2018 večer - mše svatá, informace I. Hýsek, tel.
250-545-4256
VANCOUVER: Sobota 17. března 2018 v 17.30
hod. - mše svatá, kostel C+M, 472 East, 8th. Ave,
New Westminster, informace M. Kosmanová, tel.
604-988-4371
EDMONTON: Neděle 18. března 2018 v 18.00
hod. - mše svatá, kostel St. Anthony, 10661-82
Ave, informace J. Nigrin, tel. 780-436-0783
CALGARY: Pondělí 19. března v 18.30 - mše
svatá, informace D. Drápal, tel. 403-258-2195

Česká televize
Nová vize

vysílá v Ontariu vždy v sobotu v 10:00 hodin
opakování ve středu v 7:00 hodin

na stanici OMNI 1
(V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 520)

E-mail: novavize.ca@gmail.com
Adresa: 7-Auburn Ave. # 1, Toronto ON, M6H 2L6

Torontská odbočka ČSSK

Jak vyjdeme
v roce 2018
# 2 - 15. 2. 2018
# 3 - 15. 3. 2018
# 4 - 12. 4. 2018
# 5 - 10. 5. 2018
# 6 - 21. 6. 2018
# 7 - 16. 8. 2018
# 8 - 27. 9. 2018
# 9 - 1. 11. 2018
# 10 - 6. 12. 2018

Telefon: (416) 762-6846

Masaryk Memorial Institute Inc.

450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Knihovna na Masaryktownu
Středa: 16:00-21:00.

Tel.: 416-439-0792

Klub seniorů při Osadě svatého Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
se schází (kromě měsíců července a srpna)
každou první a třetí středu v měsíci ve 13 hodin,
před tím jsou od 12 hodin bohoslužby.

Financial

Kursovní lístek

100 Kč
1 CND $
1 EURO
1 CND $
1 US $
1 CND $

6,15 CDN
16,25 Kč
1,55 CDN $
0,64 EURO
1,25 CDN $
0,80 US $

1 CDN $
1 EURO
1 US $

16,31 Kč
25,22 Kč
20,24 Kč

Universal Currency Converter - 5. 2. 2018

ČSOB - 5. 2. 2017
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jsou nezávislé noviny reflektující různé názory, které se nemusejí vždy
shodovat s názory redaktora těchto novin. Jsme přesvědčeni, že výměna
myšlenek a názorů slouží vzájemnému pochopení a porozumění. Zásadně
však neuvěřejňujeme články s rasistickým zaměřením, nepřátelské jiným
národnostem nebo náboženstvím a podporující násilí.
Našim úkolem není říkat čtenáři, co si má myslet, ale předat mu informace,
z kterých si může udělat svůj vlastní názor.
Přebírání původních článků a informací je možné, pokud se nezmění
charakter článku a pokud nebude porušena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
Všechny články v našich novinách musí být podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajů v nich uvedených.

Toto číslo jsme dali
do tiskárny
12. 2. 2018 v 19:00
Příští číslo vyjde:

15. 3. 2018

Uzávěrka: 8. 3. 2018
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Kalendář

www.kalendar.zpravy.ca
www.vstupenky.ca
17. 2. (so) 20:00
Valentine‘s Day Party
Zolo Lelo Band
Restaurace Praha – Masaryktown
450 Scarborough Golf Club Rd.
***
3. 3. (so) 14:00
Valná hromada torontské pobočky ČSSK
16:00 Promítání filmů z Baťových
atelierů
Hala kostela sv. Pavla
1424 Davenport Rd., Toronto
***
11. 3. (ne) 17:00
Nokturna v městě
Duo Ventapane
Martin Karlíček, piano,
Mona Shiharshi, housle
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
24. 3. (so) 10:00
Velikonoční trhy na Masaryktownu
****
8. 4. (ne) 14:00
Svadba pod Tatrami
Klub Martina Rázusa
Hala kostola Cyrila a Metoda
5255 Thornwood Dr., Mississauga
***
20. 4. (pá) 20:00
21. 4. (so) 16:00 a 20:00
22. 4. (ne) 16:00
Nové divadlo
Maja Prentice Theatre
3650 Dixie Rd., Mississauga
***
22. 4. (ne) 17:00
Nokturna v městě
Recitál Karoliny Kubálkové
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
6. 5. (ne)
Jarní festival
Sokol Toronto
Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
***
6. 5. (ne) 17:00
Nokturna na Masaryktownu
Prof. Iain Scott
Audiovizuální prezsentace
100 let české opery
Restaurace Praha
450 Scarborough Golf Club Rd.
***
18. (čt) - 21. 5. (po)
Festival českého filmu
Kino Revue
***
25. 5. (pá)
Koncert
k 100. výročí Československa
***
27. 5. (ne) 17:00
Nokturna na Masaryktownu
Emil Viklický – trio
Restaurace Praha
450 Scarborough Golf Club Rd.
***
23. 6. (so)
Český a Slovenský den
na Masaryktownu
***
2. 11. (pá) 20:00
3. 11. (so) 16:00 a 20:00
4.11. (ne) 16:00
Nové divadlo
Maja Prentice Theatre
3650 Dixie Rd., Mississauga
***
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Czech & Slovak Institutions
České velvyslanectví
Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562‑3875
Fax: (613) 562‑3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749‑4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773
Fax: (613) 748-0699

Český generální konzulát
Czech General Consulate

2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

Úřední hodiny:
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 09.00 ‑ 12.00

Honorary consulate
of the Czech Republic

Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek

850 - 10655 Southport Rd. SW
Calgary, AB T2W 4Y1
Tel.: (403) 269-4924, Fax: (403) 269-3939
E-mail: calgary@honorary.mzv.cz

Montreal, Quebec

Honorary Consul: JUDr. Hynek Žikovský

2020 University, Suite 1920.
Montreal, QCTel.: (514) 316-4383
E-mail:montreal@honorary.mzv.cz
Vancouver, BC

Honorary Consul: Karel V. Galland P. Eng
assistenka: Lenka Davidova
email: kgalland@ecofluid.com
adresa: 1700-200 Granville street, Vancouver
úřední hodiny: každý pátek 13:00-15:00

Victoria, BC

Honorary Consul: Jim H. Reed
2555 Cotswold Road
Victoria, B.C. V8R 3S3
tel: 1-250-360-7418,
email: jim.synachor@gmail.com

Honorary viceconsul: Lenka Storzer

1652 Mountbatten Place,
Victoria, BC, V8S 5J9
tel: 1-250-888-1974
email: victoria@honorary.mzv.cz
úřední hodiny jsou vždy první středu v měsíci,
12:00 - 15:00

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Calgary, AB:
Mr. Richard Wolfli, Honorary Consul
424 Varsity Estates Place NW
Calgary, AB T3B 3B9
Tel.: (587) 333-6831, Fax: (206) 424-0205.
E-mail: richard@wolfli.com
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
Dezider Michaletz, Honorary Consul
22, Place de la Madelaine
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Klinika Biomediciny
Clinic of Biomedicine

Lednová Nokturna

since 1982

léčí holisticky a bez vedlejších
nebezpečných účinků
chronické, akutní
a maligní onemocnění!
Zavolejte nám, pokud
máte o léčbu zájem!

Pracovní doba je denně
od 7:30 do 20:00
Tel.: 416/255-3325
E-mail: clinic@biomedici.ca
Adresa:
Clinic of Biomedicine
Dufferin Medical Building
2045 Dufferin St., Toronto

Akuna Health
Mississauga

přijme dva lidi do výroby.
Hlaste se na tel.: 416/727-8161
or e-mail: z.forst@akunaca.com

Dr. Petr Munk
Chiropraktik

1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

Ordinační
hodiny:
Pondělí-pátek:
10-13 a
15-19.

Tel.: 416/533-0005
ČESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE
AND CULTURE
909 Bay St. # 1006

Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

Nokturna v novém roce začala v Torontu s triem William Shookhoff (vlevo), John Holland a Danielle
Dudycha a bylo skutečně co poslouchat. Nejprve došlo k vystřídání všech tří umělců při hudbě Zelenky,
Smetany a Dvořáka a jak mne kdysi Antonín Kubálek poučil, na koncertech se většinou začíná nejstarším
skladatelem a končí nejmladším. Následovala skladatelka, která byla přítelkyní Bohuslava Martinů a první
část skončila u Petra Ebena a písní z Těšínska. V říjnu minulého roku jsme si připomněli desáté výročí od
Ebenova úmrtí. V úvodu druhé části večera zazněla hudba Sergeje Rachmaninoffa a Wolfganga Amadea
Mozarta, konkrétně z opery Don Giovani. V závěru byla opět česká hudba. Z méně známé opery Antonína
Dvořáka Tvrdé palice to byly arie Řeřichy a Lenky. Následoval úryvek z Blodkovy jednoaktové opery V
studni, ke které napsal libreto Karel Sabina. Blodek zemřel v 39 letech 1. května 1874. Překvapením byl
přídavek z Jakobína, kdy zpívali za doprovodu Shookhoffova klavíru oba pěvci.
Další koncert bude 11. března 2018, kdy uvidíme opět v kostele u sv. Václava Duo Ventapane.
abe
***
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Ekologové pod
kuratelou StB

Osmdesátá léta minulého století spadají stále
do období jakéhosi pravěku environmentální
výchovy, vzdělávání a osvěty, byť pravěku
pozdního. Neboť světlo odpovědné, ekologické
reflexe světa kolem nás již nezadržitelně pronikalo
temnotou. Kupříkladu existovaly i oficiální
ochranářské organizace šířící ekologickou osvětu
jako Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a Hnutí
Brontosaurus. Organizace zastřešené Národní
frontou, respektive Socialistickým svazem mládeže.
Občanu socialistického Československa se tak
nabízela možnost s členstvím v nich realizovat i své
ekologické uvědomění sázením stromků, čištěním
břehů řek nebo úpravou biotopů pro ohrožené
druhy. Vedoucí a nejpokrokovější síla společnosti,
KSČ, která měla navíc vědecky podložený mandát
k vládnutí na věčné časy, tuto ekologickou aktivitu
schvalovala, chválila ji, ba vyzdvihovala coby
správný příklad angažovanosti mladé generace.
Běda však, pokud jste se začali nahlas zabývat
otázkami okolo výstavby nové lanovky na Sněžku,
pátrat po smyslu a důsledcích vodního díla Pěčín
a Gabčíkovo-Nagymaros nebo protestovat proti
zamoření ovzduší v severních Čechách. Takové
vměšování se do obecních záležitostí pod správou
jedné strany zavánělo nezávislostí a rebelantstvím.
Jednotlivci se tak snadno mohli octnout v nemilosti
a jmenované organizace pod ještě bedlivějším
politickým dohledem.
Proto není divu, že v zemi, kde řeky, jako třeba
Úpa, měnily barvu podle právě probíhající výroby
v papírnách a v textilkách, v zemi, kde se odepisovaly
desítky vesnic, ba i celá města kvůli těžbě uhlí, a kde
se náhradou za normální čistý vzduch blahosklonně
nabízely rekreační pobyty coby socialistická
vymoženost a vyplácelo tzv. pohřebné, vznikaly
iniciativy, které nechtěly katastrofálnímu stavu
životního prostředí přihlížet a dělat režimu zástupnou
prospěšnou činností křoví. Tady šlo o podstatu, nikoliv
o jednotlivosti. Tady šlo, řečeno obrazně, o celý les,
ne o pár ohrožených stromů na jeho okraji.
Jednou z takových iniciativ vznikajících na konci
osmdesátých let byla Ekologická společnost. Parta
lidí okolo Ivana Dejmala, bývalého politického
vězně, neúnavného vydavatele mnohastránkového
samizdatového Ekologického bulletinu a
porevolučního ministra životního prostředí. Zatímco
žádost o registraci a legalizaci vznikající organizace
ležela odložená na ministerstvu vnitra, její příznivci
již budovali novou strukturu. Jedna odnož této
iniciativy se zformovala i v Hradci Králové. Vzniklý
okruh sympatizantů se scházel v soukromém bytě,
upozorňoval příslušné orgány na místní ekologické
nepravosti a zval si k přednáškám a k diskusi zajímavé
hosty. Objevili se ovšem i hosté nezvaní. V době
schůzek Ekologické společnosti postávali u vchodu
do domu a se svojí přítomností se netajili. Ano, i
takto pracovala tajná policie. Nejde tedy o protimluv.
Úloha Státní bezpečnosti zde stavěla na záměrné
viditelnosti, na odstrašení. V jednom případě to
podle jejího scénáře i zafungovalo. Přátelé komunitu
opustili z obavy, aby neohrozili své další politicky
choulostivé aktivity. V jiném případě poslala StB do
schůzovního bytu svého čmuchala. Jeho prvotním
úkolem bylo zdánlivě nevinné popsání uspořádání
bytu, dalším krokem pak samozřejmě zjišťování
informací o osobách, které se tu schází a o obsahu
jejich diskusí a jednání. Z čmuchala se ale posléze
vyklubal odvážný přítel, který se uživateli onoho
spikleneckého doupěte se svým naverbováním svěřil,
a tím státněbezpečnostní akci proti závadovým
ekologickým a protispolečenským živlům zmařil.
Jaká škoda, že tehdy neexistoval dravý bulvární
tisk. Tučný titulek „Ekologičtí aktivisté otřásli
komunistickým režimem“ by se na jeho přední
straně docela vyjímal, že? Ale takový bulvár tehdy
samozřejmě nebyl a být nemohl. A tak i případný
podtitulek o tom, že podzemní ekologové připravili
půdu pro konečný převrat nazvaný později Sametová
revoluce ponechme v úsměvné nadsázce.
V dnešní době dává bulvár přednost senzacím
typu: od prezidenta odešla cukrovka či citátům o
novinářské žumpě a póvlu. Ale pokud by se chtěl
více angažovat, mohl by projevit zájem i o exkluzivní
výrok premiéra Babiše, známého v kruzích okolo
bývalé Státní bezpečnosti pod agenturním krycím
jménem Bureš, o tom, že jako dlouholetý člen KSČ
nikdy komunismus nepodporoval.
Zůstaňme však u naší ekologické osvěty. Osvěty
tak nebezpečné, že byla tehdejšími mocnými chápána
jako potencionální protisocialistická platforma. A co
ti podzemní ekologové? Nebyli to vlastně hrdinní
bojovníci proti totalitnímu režimu?
Miroslav Petr, Hradec Králové 2018 -©***
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Někteří naši krajané vidí rudě, když se hovoří o
multikulturalismu, nazývají ho posměšně multikult a při
tom si neuvědomují, že kdyby nebylo multikulturalismu, že
by zde pravděpodobně ani nebyli. Jen vzpomeňme na práci
dlouholetého předsedy Sdružní Jiřího Corna, na kancelář,
která sídlila hned pod Kampeličkou na 740 Spadina Ave. v
Torontu a díky práci například Jany Klimešové nebo Káji
Hartlové se sháněli pro uprchlíky sponzoři, třeba ze Švýcarska
nebo Rakouska. Díky multikulturalismu vycházely i etnické
noviny jako Nový domov, Západ či Věstníky poboček.
Kanadská vláda podporovala multikulturální publikace, buď
přímo (dotacemi), nebo nepřímo (snížením poštovného). Díky
politice multikulturalismu se jednotlivé skupiny navzájem
více-méně tolerují. Zřejmě Kanada přece jen dělá nebo
dělala něco dobře. Nemyslím si, že Češi nebo Slováci se
Kanadě nevyplatili.
Zrovna tak mnozí z nás nesnášejí slovo politická korektnost.
Občas je mi vytýkáno, že jsem poplatný této obludě. Marně se
snažím vysvětlit, že se u mne nejedná o politickou korektnost,
ale o lidskou slušnost. Jako Čech neútočím proti Slovákům,
jako protestant neútočím proti katolíkům, jako křesťan
neútočím proti židům nebo muslimům. Neberu si na paškál
příslušníky jiné barvy pleti. To je pro mne lidská slušnost,
která je možná jinými nazývána politickou korektností.
Totéž požaduji od představitelů politické moci. Chci, aby
respektovali lidská práva. Pokud se tato vláda chlubí tím, že
respektuje domorodé obyvatelstvo a soud vybere v oblasti
Saskatchewanu, kde domorodé obyvatelstvo převládá do
poroty, která rozhoduje o vině bílého farmáře, který zastřelil
indiánského chlapce, pouze bělochy, pak je na tom něco
špatného a nezmění se na tom nic, i když indiány nazýváme
indigenous peoples, first peoples, aboriginal peoples nebo
native peoples. Tím neříkám, že bychom toto označení
neměli používat.
Jenže v minulosti jsme byli svědky toho, jak se právě v
oblasti používání jazyka blblo. Za války se nemohlo používat
například slovo strojvůdce, protože vůdce byl pouze jeden.
Takže se slovo strojvůdce nahradilo slovem strojvedoucí
nebo vlakvedoucí. Každá totalita má svoji specialitu. V době
komunismu se nesmělo říkat policajt, ale příslušník. Policie
nebyla policií, ale Veřejnou Bezpečností… Naznačovalo se

Justin opět vyhrál…

tím, že vůdce je jen jeden a že nežijeme v policejním státě.
Toronto Star ze čtvrtka 8. února 2017 přináší na první
stránce vynikající úvodník z pera Vinay Menona: Trudeau
občas potřebuje ucpat ústa – slova, která neobstojí. V úvodu
komentátor říká, že největším nebezpečím pro Kanadu jsou
nekontrolované výroky ministerského předsedy. Při setkání
s mladými lidmi v Edmontonu se mladá žena obrátila na
Trudeaua v případě, že vláda odmítá podporovat prázdninové
programy pro organizace, které nepotvrdí (počítač jednoduše
takovou žádost nepřijme), že nejsou proti přerušení
těhotenství. Jedná se většinou o křesťanské organizace.
Nařízení vydala ministryně Patty Hajdu, která má titul BA a
kromě zkušenosti v sociální službě, pracovala jako grafička
a designérka. Není mně známo, jak hluboké znalosti má v
historii, filosofii, religionistice a teologii.
Celé generace a celé kultury jsou založené na tom, že
mají rozdílný vztah k životu. V militaristické Spartě pokud
starší shledali dítě příliš slabým nebo jinak nedokonalým,
odmítli je, načež je vrhali z Apothet, do jakési propasti v
pohoří Taygétos. (…) Tímto způsobem Sparťané dbali o
zachování vysokých fyzických předpokladů ve své populaci.
Současně se tím dávalo najevo, že rozhodování o životě
spartského občana spadá od jeho nejranějších dnů zcela v
moc státu. Nacistické Německo likvidovalo postižené děti.
Stalinovo Rusko odstraňovalo ze společenského života
tělesně postižené.
Velký humanista, myslitel a lékař Albert Schweitzer (18751965) však rozšířil pojem kultury života na veškeré stvoření.
Můžeme se přít, kde lidský život začíná a kde končí: Jestli
je to okamžikem početí nebo někdy během těhotenství nebo
narozením. Albert Schweitzer by zřejmě do grantového
systému ministryně práce nezapadl.
Znal jsem Martu Gabrielovou, která chodila do
Československého baptistického kostela. V době těhotenství
onemocněla rakovinou a měla na vybranou, buď chemoterapii
a interrupci nebo záchranu dítěte. Dobrovolně se rozhodla
pro druhou možnost. Zemřela krátce po porodu. Můžeme
se rovněž přít, kdy lidský život končí. Pro někoho je to,
když začínají odumírat mozkové tkáně, pro někoho je to v
okamžiku, kdy dojde ke zranění při autonehodě.
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Paní ministryně Hajdu vzala věc do svých rukou a vyřešila
tento problém, tuto otázku, jedinou větou a čtverečkem,
který je potřeba zaškrtnout v dotazníku. V Polsku nebo v
Ceaušescově Rumunsku to zase vyřešili rovněž zkratkovitě,
ale opačně.
Vraťme se však k článku Vinay Manona, kde cituje neznámou
ženu v Edmontonu při setkání s ministerským předsedou:
„…proč jsme sem přišli, abychom se vás zeptali na politiku,
kdy status náboženských organizací, které měly místo v
naší legislativě se mění a tím se mění budoucnost lidstva
(použila anglické slovo mankind, což také může znamenat
mužští členové rodiny – slovník Osička, Poldauf).“ Na to ji
lingvista Trudeau rozzlobeně opravil: „Raději bychom měli
říkat people-kind (Justinův novotvar).“ Ministerský předseda
sklidil posměch na sociálních sítích i od novinářů. Po pár
dnech při tiskové konferenci se pokusil napravit reputaci, že
se jednalo o žert a že není v tomto ohledu nejlepší šprýmař.
Skutečností je, že hovoří pravdu, pokud někdo žertuje, není
fanaticky rozčílený a nekřičí, jako tomu bylo v Edmontonu.
Kanada podepsala v roce 1975 Helsinský dokument,
ve kterém se jasně říká, že svědomí jedince je nadřazené
státnímu zájmu a pokud je legislativa státu v rozporu se
svědomím jedince, je nutné tuto legislativu upravit. Trudeau
se brání tím, že neupírá svobodu jedinci, ale že se jedná o
náboženské skupiny. Jenže tyto náboženské skupiny, které
poskytují pracovní příležitosti během letních prázdnin, se
skládají z jedinců.
Manonův článek způsobil velkou polemiku v Toronto Star.
Byla otištěna celá stránka dopisů pod názvem Humorous or
humiliating (Humorné nebo ponižující). Diskutuje se o tom
jestli je ministerský předseda hrdinou nebo šaškem. Dotazník
v této podobě měl uzávěrku 9. února 2017. Paní ministryně
milostivě prodloužila datum, dokdy se máme poklonit její
nové definici lidského života.
Vše se točí kolem slova people-kind, takže to podstatné
uteklo a Justin Trudeau odešel opět jako vítěz, ale na jak
dlouho. Tvrdohlavost liberální vlády nahrává politikům typu
Trumpa, Orbána či Kaczyńského a její hloupost odhání její
voliče do druhého bloku nebo mimo volební spektrum. Škoda.
Aleš Březina – Toronto
***

Oskarové nominace, trochu sranda více práce
Posledních deset let se každoročně těším na zveřejnění nejlepších filmů koncem ledna a snažím
se udělat své vyhodnocení, než nastane oscarová show, která je letos 4. března. Tentokrát však Eva
upozornila, jak jsem se minulý rok vztekal nad vybranými filmy, že nebyly jaké jsem chtěl, tedy že
film Božská Florence se ani nedostal na seznam nominovaných filmu, a že z nominovaných filmů, jsem
minulý rok pochválil a zařadil do své filmotéky jediný, za každou cenu pojednávající o bankovních
lupičích v Texasu. Přes toto prozíravě upozornění, jsem Evu požádal, aby nominované filmy stáhla z
internetu, abych se podíval a zhodnotil. Jelikož jsem celoživotní kinomilovník, považuji se v tomto
oboru za znalce.
První shlédnutý film se nazývá Call me by your name (Dej mi své jméno). Eva odešla od obrazovky
asi po půlhodince. Odehrává se v idylické italské krajině a story pojednává o sedmnáctiletém hochovi,
který se nějak nemůže rozhodnout, jestli ho přitahují dívky, či chlapci a zkouší obojí sex. Nevydržel
jsem koukat do konce, ani nechci vědět jak to dopadlo, protože si nepamatuju nikoho, kdo by takové
trauma zažíval. Mám už svou navyklou obranu, jak čelit tristním filmům, abych vymazal špatný
dojem, jdu do své filmotéky skvostů a vylovím cosi staršího, abych si o filmařích spravil mínění a
opět se přesvědčil, že dovedou filmovat.
Tentokrát jsem vyzdvihl skvostný americký film o Itálii zvaný Tajemství Santa Vittorie natočený
roku 1969 v italském vinařském městečku, cosi jako slavné Zvonokosy, kde oslavují za války pád
Mussoliniho a v rámci ukončení fašistické městské rady, zvolí si lid starostu, kterého hraje Anthony
Quinn. Hrdinou je městský klaun a ochlasta jménem Bobolini. Je to úlitba konci fašismu. Leč vzápětí
se dovídají, že městečko bude okupováno Němci, s úmyslem ukrást vinařům milión a čtvrt lahví vína
a starosta řeší, jak víno úkryt a uchránit jediný majetek, který vinaři mají. Dlužno říct, že shlédnutí
Tajemství vymazalo přihlouplého puberťáka.
Raději se přiznám, že nejsem divák schopný shlédnout dva filmy za večer, takže o dva dny později
jsem odvážné přikročil k druhému filmu nominovanému na nejlepší z nejlepších s názvem Get out,
český Uteč. Popravdě se to vyvíjelo pohodové, krásná blondýnka, Rose, přesvědčila svého černého
partnera k návštěvě své rodiny na jejich luxusní usedlosti u jezera. Chris je náramně neochotný
podstoupit návštěvu bílé rodiny své milované, taky to vysloví a konzultuje se svými černými přáteli
jako naprosto neatraktivní nápad. Eva pochopila, že to je rasismus naopak, ne v tom obvyklém otloukání
černochů bílýma, ale hanění bílých lidí černochy a odešla si číst, jak zpravidla odmítá pokračovat v
dívání na hlouposti. Chris ovšem pokračuje ve výletu, co spolujezdec své krásné milenky a setkání
s rodiči se jeví příjemné, navzdory Chrisově rezervovanosti; pan otec blondýnky přátelsky prohlásí,
že kdyby bylo po jeho, zvolil by černého presidenta Obamu na třetí presidentské období, což však
podle konstituce nelze. Chris je více podezřívavý k bílé rodině po setkání s Rosiným bratrem, který
nabídne Chrisovi kdo koho přepere a sestrou psycholožkou, Missy, která se Chrise šeptem optá, je-li
ptavda, že jsou černoši dobře sexuálně vybavení, pak navrhne Chrisovi, že ho hypnotický odnaučí
tomu ohyzdnému zvyku - kouření. Chris znechucený tou bílou sebrankou přesvědčí Rose, aby odjeli
zpátky do města, ale Missy připomene hypnotické odnaučováni kouřit a Rose se přidá a Chris usedne
do křesla k hypnóze. Když se probere z hypnózy, zjistí, že je připoután ke křeslu a v suterénním
operačním sále se brousí nože k operaci mozku, tedy Chrisův mozek bude transplantován někomu,
kdo jeho bystrý mozek více potřebuje a od toho momentu je film horor s nejobludnějších příchutí a
také zde byl konec mé trpělivosti i zvědavosti.
Následující dva večery jsem si připomněl klasiku v podání mistra Sidney Poitiera, tedy filmy
půlstoletí staré Hádej, kdo přijde na večeři a V žáru noci, kde je rasismus vylíčen dokonale. A pak

mne napadlo si připomenut novější skvost, kde hraje falešný syn Sidney Poitiera v pozoruhodném,
americkém filmu Šest stupňů odloučení z roku 1993, ve kterém se probírá ona známá teorie, že každý
zná každého přes pět lidí a film tuto teorii zajímavě ilustruje.
To píšu jen jako ilustraci, že po každém nepodařeném filmu mám únik do své filmotéky, kde už
je cosi podobného či návazného a hlavně dobře natočeno se všemi 3P (Pobavit, Poučit a Povznést),
abych film zařadil do své filmotéky k příštímu shlédnutí.
Jediný film, který mě zaujal byl Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Tři billboardy kousek
za Ebbingem), ale nevěřím, že je to oscarovský film. Ani Spielberg se nevyznamenal svou Nejtemnější
hodinou. Převládající hnědá barva vůbec nevzbuzuje naději budoucího vítězství a Dunkirk je prostě
další velkofilm. Nominace žánrového sci-fi filmu Tvář vody je úplně nešťastná, ale snad se bude
někomu, někde, jaksi líbit filmařská technika.
Pochopitelně se tím shlédnutím oscarovských nominací na nejlepší film roku 2017 poněkud

Z filmui Tři bilboardy kousek za Ebbingem

(Courtesy of TIFF)

zpomaluje, ale sběratele to tak baví. Popravdě senior by měl mít nějakou zálibu, kterou si doma
pěstuje a v kavárně Books&Beans filmy probíráme a zpravidla nesouhlasíme; ale i ten nesouhlas
je povzbuzením do dalšího dívání a naše vyhodnocení toho nejlepšího filmu před tím, než se bude
konat oscarová show 4. března 2018.
Ross Firla - Sudbury
***
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TGM: Nevěřte všemu,
co je na internetu

Pokračování ze str. 1

dotyčný, že to viděl na videu. Na otázku, o jaké video se
jednalo, nedokázal pan Lukáš odpovědět, prý to bylo z nějaké
akce, jak jezdil pan Drahoš po republice. Trestání lidí za šíření
pravdy s tím prý úzce souvisí. Jak dospěl pan Lukáš k tomu, že
Drahoš podporuje pedofily? Odpověď: „Když něčemu otevřete
dveře, tak to podporujete.“ Perlička přichází v závěru: Oldřich
Lukáš přiznal své zdroje: „Jsou to zdroje z Ameriky, z Kanady,
z Austrálie, dokonce i z Afriky, samozřejmě z Evropy a také
od nás. Nebudu se bavit o specifikaci zdrojů.“
Přiznejme si, že Jiří Drahoš udělal také řadu chyb. V okamžiku,
kdy se jednalo o kulturním a společenském selhání tzv. Brexitu,
nedokázal se ubránit útoku, že podceňuje inteligenci britských
voličů. To znamená, že pokud kritizujeme volby v Německu v
roce 1933, pohrdáme inteligencí německých voličů? A co rok
1948 u nás? Za Milošem Zemanem, podobně jako za Donaldem
Trumpem stojí zbrojařské firmy, které jsou pochopitelně proti
omezení prodeje zbraní. Zatímco Miloš Zeman vytáhl tragické
události v Paříži, mohl Jiří Drahoš poukázat na tragické události
v Las Vegas. Mohl porovnat Kanadu a Spojené státy. Pokud
se pamatuji ani jednou v obou diskusích nepadl odstrašující
případ Donalda Trumpa, kterého se pokoušel prezident Zeman
neúspěšně pozvat do České republiky. Trapnosti s Ivanou
Trumpovou jako velvyslankyní v Praze. Návštěva Dalajlámy v
Praze. Prokazatelné vměšování Putina do voleb ve Spojených
státech a ve Francii Drahoš byl pasivní i v otázce vměšování
Ruska do českých voleb. Pokud nedošlo k přímému vměšování,
pak rozhodně k nepřímému: podle švédského novináře, žijícího
v Praze je většina zpráv o kritické migrační situaci ve Švédsku
dílem právě ruských zpravodajských služeb.
Problém je nejen v tom, že byl zvolen člověk, který ne
vždycky mluví pravdu. Vzpomeňme jeho výroky o Ferdinandu
Peroutkovi, či o bývalém ministru vnitra, o kterém prohlásil,
že byl taxikářem, ale v tom, kam směřuje česká společnost.
Za tyto výroky se nikdy veřejně neomluvil. Vždyť vedle vítěze
voleb, kterým byl ekonom Miloš Zeman, stál skutečný vítěz
voleb Tomio Okamura a pokud bude tento trend pokračovat,
je reálné nebezpečí, že v druhém kole příštích prezidentských
voleb se budeme rozhodovat mezi někým inteligentním jako
je třeba Marek Hilšer a právě Okamurou.
Jak napsal Petr Janyška v blogu Aktuálně.cz: Okamura je
předsedou strany, která má ve svých výrocích nacionalismus,
nechuť k cizincům a k lidem narozeným jinde, která zpochybňuje
princip parlamentní zastupitelské demokracie a která straší
hypotetickým ďáblem, kterého v Čechách nikdo neviděl, a
kterému říká „přistěhovalci“. Strany, která chce vytrhnout
ČR ze západoevropské rodiny Evropské unie. Která se zhlíží ve

Výsledky 2. kola
prezidentských voleb

Kovářova kobyla chodí bosa. Jestliže při prvních volbách
naprosto selhala webová stránka Českého statistického úřadu,
tak tentokrát vše fungovalo perfektně až na jednu chybičku.
Na webové stránce je, že se konaly 12. a 13. ledna 2018. Ve
skutečnosti se volby konaly v 1. kole od 11. do 13. ledna
2018 a v druhém kole od 25. do 27. ledna 2018.
O prvním kole jsme informovali v minulém čísle. Nyní tedy
přinášíme výsledky druhého kola, kterého se zúčastnilo
5,569665 voličů. Volební účast byla 66,60 %.
Výsledky 2. kola prezidentských voleb
1. Miloš Zeman
2 853 390
51,36 %
2. Jiří Drahoš		

2 701 206
***

48,63 %

1. Jiří Drahoš		
2. Miloš Zeman		

15 722		
1699		

90.27 %
9,72 %

1. Jiří Drahoš		
2. Miloš Zeman		

196		
28		
***

87,50 %
12,50 %

72		
11		
***

86,74 %
13,25 %

124		
17		
***

87,94 %
12,05 %

Zcela odlišné jsou výsledky v zahraničí, kde volilo
17 507 voličů. Volební účast byla 81,13 %

***
V Kanadě volilo 224 voličů

1. Jiří Drahoš		
2. Miloš Zeman		

1. Jiří Drahoš 		
2. Miloš Zeman		

Ottawa – 83 voličů

Toronto – 141 voličů

francouzské straně Le Penové a dalších, kterým se v Evropě říká
extrémní pravice a s nimiž se slušná pravice odmítá paktovat
(dnešní rakouští lidovci jsou výjimkou potvrzující pravidlo).
Ale při sobotní inauguraci tam stál, usmíval se jako velký
vítěz a Česká televize se neubránila, aby mu v tak symbolicky
silném kontextu, jako je volba hlavy státu, nedala velký prostor
pro interview. V němž rozvinul všechno, co měl politického na
srdci. Že by se rádi účastnili vlády. Kandidátem ve volbách
nebyl, ale nakonec dostal v den voleb prostor skoro jako by
je vyhrál.
Nedovedu si představit, že by nově zvolený francouzský
pravicový politik, třeba Sarkozy, si u příležitosti vítězného
projevu pozval vedle sebe M. Le Penovou. Francie by mu to
neodpustila, jeho fanoušci v sále by byli konsternováni.
V jistém slova smyslu lze říci, že Okamura je výhercem
voleb, minulých parlamentních i teď prezidentských. Tance
kolem sestavení vlády a nešikovnost jiných mu otevřely prostor
a najednou vidíme, že strana, s niž by se jinde v Evropě
zbylí politici nebavili, se každý den objevuje v médiích, její
šéf komentuje situaci jako by byl hlavním aktérem, klade si
podmínky, sedí v křesle místopředsedy parlamentu, usiluje se o
jeho podporu. A nyní ho vidíme na místě nejčestnějším, hned po
pravici nově zvoleného prezidenta. Přitom dostal deset procent.
Co zde dělal? Postavil ho tam Zeman proto, aby poděkoval
voličům SPD, o kterých se domnívá, že asi podstatně přispěli
k jeho zvolení? Aby je ujistil, že s nimi počítá a jejich hlasu
bude naslouchat? A možná tam stál i proto, že bude jedním ze
tří pilířů, o něž se Zeman opře. A že tu divák už viděl budoucí
složení vlády: ANO, SPD a Chovancovy ČSSD? Dodejme, že
nebudou chybět komunisti.
Aleš Březina – Toronto
***

E-mailové lži

„Prostě jsem to tam dal, ono to přišlo několikrát, něco jsem si
vybral a něco jsem tam dal,“ říká ve dveřích své ordinace svitavský
praktický lékař Vítězslav Podivínský.
Mluví o 21stránkovém materiálu rozesílaném e-maily během
prezidentské volby. Podivínský ho umístil na své webové stránky
určené i pacientům. Dokument je mimo jiné zaměřen proti islámu,
uprchlíkům a Evropské unii. „Islám je nejodpornější způsob myšlení
dnešního světa. Každý muslim je nositelem smrti,“ lze se v něm
například dočíst.
Miloše Zemana líčí jako kandidáta stavícího se proti přijímání
uprchlíků, Michala Horáčka a Jiřího Drahoše naopak jako
prouprchlické kandidáty. V Drahošově případě připomíná výzvu
vědců, která odmítá šíření strachu v souvislosti s imigranty. Drahoš
ji podepsal, kvůli čemuž na něj jeho odpůrci útočili jako na „vítače
uprchlíků“, což sám kandidát opakovaně popíral. Podivínský mu
to ale neuvěřil. „On to prostě podepsal, tak s tím souhlasí," řekl
pro iROZHLAS.cz bez nejmenších pochyb.
Argument, že výzva není pozvánkou uprchlíkům do Česka,
nepřijímá. Zároveň ale neříká proč. „Já prostě nesouhlasím s tím,
aby se říkaly věci, které mi vadí. Já jsem dlouho odolával pokušení
něco takového vůbec psát, někam dávat, ale od jisté doby jsem se
rozhodl, že budu egoista a budu se starat o svoji rodinu a o svoji
vlast. To říkám natvrdo. Dehonestující kampaň vůči Zemanovi byla
značně tvrdá, tak jsem si řekl, že mohu pomoc i tímto způsobem,“
vysvětluje lékař.
Vítězslav Podivínský patří mezi ty, kdo během letošní prezidentské
volby dostávali lživé e-maily a neváhali je šířit dál. Psalo se v
nich například, že Drahoš je homopedofil a spolupracoval s StB.
Je členem „zednářské“ organizace Římský klub. Pokud se stane
prezidentem, justice umožní posílat děti na výchovu k pedofilům,
obchodníkům s bílým masem, na prostituci a orgány.
Česko dosud nikdy nezažilo tak masivní nárůst dezinformací jako
během nedávné prezidentské volby. Nejde přitom jen o falešné
zprávy šířené na sociálních sítích a publikované na dezinformačních
serverech. Především starší lidé si mezi sebou lživé informace
přeposílali právě prostřednictvím e-mailů.
Riziko týkající se e-mailových lží potvrzuje i nejnovější výzkum
Centra prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity
Palackého v Olomouci a společnosti Seznam.cz. S přibývajícím
věkem podle ní roste ochota šířit dezinformace e-mailem. „E-maily
varující před nebezpečím (například migrace, islámu) rozšiřuje 35
procent osob ve věku 55 až 64 let a 47 procent osob starších 65
let. To je čtyřikrát více než u osob mladších. Pravdivé i nepravdivé
zprávy o politickém dění posílají senioři šestkrát častěji než osoby
mladší,“ uvádí zpráva publikovaná tento týden.
Dezinformace se přitom v drtivé většině týkaly prezidentského
kandidáta Jiřího Drahoše. „Existují i protizemanovské, ale ten
poměr je 30:1,“ vypočítává pro iROZHLAS.cz jeden z autorů
zprávy, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace
Kamil Kopecký. Proti vítězi volby Miloši Zemanovi byla například
namířena fotografie první dámy Ivany Zemanové v hidžábu s
popiskem, že tajně přijala muslimské jméno.
Loni v listopadu se na facebooku objevil příspěvek, že prezident
Miloš Zeman má rakovinu a zbývá mu několik měsíců života.
Jeho autorem byl brněnský politik Svatopluk Bartík. ,Hrad zprávu
dementoval a prezident oznámil, že bude soudně požadovat omluvu
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a odškodné pět milionů korun, které chce věnovat na provoz
Klokánků pro ohrožené děti.
I když šlo původně o žert, jako dezinformaci je podle Kopeckého
třeba vnímat i zprávu, že Zemanovi voliči nemusí k prvnímu kolu
voleb, protože prezident automaticky do druhého kola postupuje.
Zatímco Zeman čelil spíše zesměšňujícím kolážím, na Drahoše
podle Kopeckého mířily vyložené lži.
O původcích dezinformací lze podle Kopeckého pouze spekulovat.
Dohledat jejich prvotní zdroje se zdá téměř nemožné, jisté ale je, že
část z nich je organizovaná. „Není možné, aby někdo vytvářel takto
se doplňující informace. Jeden napíše, že Drahoš byl v StB, druhý
jméno jeho vyšetřovacího důstojníka, který reálně existuje. Třetí
zpráva pak tyto informace doplňuje. To přece nemůže vzniknout
izolovaně. Už jen to, že daleko víc dezinformací bylo proti Drahošovi,
vypovídá o tom, že to není náhodný jev,“ je přesvědčen šéf Centra
prevence rizikové virtuální komunikace.
Server iROZHLAS.cz se pokusil vyhledat ty, kteří dezinformace
během prezidentské volby vytvářeli či šířili. Kromě lékaře
Podivínského jsou mezi nimi advokát, farmář nebo důchodce.
Všichni dostali příležitost vysvětlit, proč materiály napsali nebo
šířili nebo doložit zdroje, z nichž uváděné informace čerpali.
Podivínský nicméně nesouhlasí s tím, že jím zveřejněný materiál
obsahuje dezinformace. „Samozřejmě nevěřím tomu, že Drahoš
je pedofil, nejsem debil. Je pod tímhle podepsaný? Je. Tak to není
dezinformační kampaň. Vím, že to může vypadat všelijak," ukazuje
na pasáž pojednávající o výzvě vědců. Materiál prý dohromady
nedával, ani ho dál e-mailem nešířil. Od koho ho dostal, si ale
prý nepamatuje. "Tohle někdo poslal, ale hned jsem to smazal,“
vysvětluje lékař.
Dokument v jedné z pasáží odkazuje na stránku volbyprezidenta.cz,
která je registrována na jméno pražského advokáta Norberta Naxery.
Ten v minulosti kandidoval v krajských volbách na Plzeňsku jako
lídr koalice vedené Republikány Miroslava Sládka. Patřil také do
týmu prezidentského kandidáta Josefa Tomana, který tvrdí, že ke
kandidatuře nasbíral podpisy 75 tisíc občanů, ale podle ministerstva
vnitra jich dodal pouhých 11.
Naxera tvrdil, že petiční archy někdo ukradl, aby „nepohodlnému
kandidátovi“ znemožnil ucházet se o Hrad.
V případě dezinformačního dokumentu však advokát popírá, že ho
vytvořil nebo šířil. „Já vám to neřeknu přesně, na ty stránky nepíšu
jen já, má tam přístup více lidí. Já osobně jsem nic nerozesílal.
Jestli to dělal někdo jiný, to nevím. Je to možný, ale musel bych
se zeptat,“ říká neurčitě.
S kolegy prý obsah publikovaných ani rozesílaných materiálů
nekonzultuje. „Na to nemám čas. Pokud by tam opravdu bylo
něco nepravdivého, to by mi samozřejmě vadilo. Nic vědomě
nepravdivého jsem nešířil a nemyslím si, že by na stránkách něco
takového bylo,“ odmítá.
Vykreslení Drahoše jako „vítače uprchlíků" je ale podle něj v
pořádku. „To je pravda. Přece říkal, že jestli se stane prezidentem,
přijme jich 200 tisíc. Přesně si to nepamatuji, ale říkal něco takového.
I když to několikrát popřel, já jsem to někde slyšel,“ dodává Naxera
k otázce, z jakých zdrojů vychází.
K autorství dvou dezinformací se naopak hlásí Byzantský katolický
patriarchát. Na Ukrajině ho založil exkomunikovaný český kněz
Eliáš Antonín Dohnal. Právě z Ukrajiny se v e-mailech masově
šířily dva materiály. První je otevřeným dopisem Jiřímu Drahošovi.
Bývalý šéf Akademie věd ČR je podle něj představitel „zla a smrti“
a pravděpodobný zednář, jenž bude muset prosazovat program
„nadnárodních elit, které chtějí zavést globalizaci a tzv. Nový
světový řád“. „Tento program zahrnuje plánovanou islamizaci a
zničení evropské křesťanské kultury. Vy se netajíte, že to chcete a
vidíte v tom dobro!“ stojí například v otevřeném dopise.
Druhý text se obrací přímo na příjemce, kteří se podle něj musí
rozhodnout mezi volbou života, a smrti. „Prezident Zeman nejenže
ekonomicky pozvedá stát a postupně ho zbavuje otrocké závislosti,
ale brání národ před autogenocidními proudy,“ píše se v dopise.
Vyplývá z něj, že Drahoš naopak patří k proudu podporujícímu
„autogenocidu“ lidstva.
Sílu těchto dvou šířených zpráv dokládá i fakt, že se od nich veřejně
distancoval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. „V Česku nejsou
registrovanou náboženskou společností, i když se o to opakovaně
snažili. V poslední době sami sebe označují za sektáře. Jejich
mnohé postoje nelze považovat za shodné s katolickou církví, ani
za lidsky vyzrálé a rozumné. Katolická církev se od jejich aktivit
distancuje,“ uvedl na adresu Byzantského katolického patriarchátu.
Organizace skutečně sama sebe označuje jako sektu. „V současné
době Byzantský patriarchát přešel do exilu (Praha – Doněck),“
uvádí na svém webu v sekci kontakty. Server iROZHLAS.cz jeho
zástupce oslovil prostřednictvím e-mailu. Požádal o osobní schůzku
či alespoň o informace týkající se rozesílaných dezinformačních
zpráv. „Co sledujete a proč? Chcete podpořit pravdu a život, anebo
lež a smrt?“ zněla první odpověď podepsaná otcem Josefem.
V dalších e-mailech pak osobní setkání zástupci patriarchátu
odmítli. „Poněvadž Vy jste na rozdíl od nás znám jako odborník v
odhalování kriminálních kauz, proto posluchači Českého rozhlasu
jistě uvítají, když jim tuto závažnou problematiku vysvětlíte i bez
nás. Až tuto zednářskou kauzu jako specialista v kriminálních
případech postavíte do pravého světla, pak se znovu na nás obraťte,
čeká Vás řada dalších aktuálních úkolů. Čest práci!“ odepsal jeho
sekretář Metoděj.
Ondřej Golis, rozhlas.cz, Praha 9. února 2018
***
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Povolební tiché mlžení

Znovu zvolený pan prezident teď často odpočívá, povětšinou v Lánech, jeho mluvčí, pan
Ovčáček do éteru nic nevysílá – třeba také někde odpočívá, anebo si čte nějakou speciální
literaturu o bezmezné servilnosti, které vůči panu prezidentovi nemá nikdy dost, možná,
že znovu hledá něco o panu Ferdinandu Peroutkovi. Pánové kancléř Mynář a poradce
Novotný a možná i někdo další, by se konečně měli začít zabývat úklidem oněch drzých
bilbordů, které na nás stále hledí na dálnicích. V této věci českému lidu pořád chybí solidní
informace, kolik vlastně ony slavné a pana Drahoše urážející bilbordy stály a kým vlastně
tahle prezidentská kampaň byla placená.
Téměř denně si teď zažíváme mediální prostor, kde jsou nám předhazováni komunisté a
je jim umožněno prostřednictvím pořadů v televizi vnucovat národu myšlenku, že jsou
zcela jiní, než ti, co nám vše v roce 1948 zničili, že se i jinak staví k okupaci 1968 a i jinak
pojímají sametovou revoluci v 1989. Uráží mě, když takhle do mě přes obrazovku hučí
třeba soudruh Dolejš, nebo soudruh Filip a proč to vůbec naše media dovolují? Ještě, že
ti rudí vždy vytáhnou svůj současný rádoby triumf a tím je jejich snaha postavit do čela
Generální inspekce bezpečnostních sborů svého člověka, který se jim v Palachově týdnu
zviditelnil a osvědčil dokonalým mlácením demonstrantů. Je strašně nebezpečné, jak
jsou komunisté životaschopní a to i navzdory, že volebně značně utrpěli a jejich procenta
poklesla, nevynechají žádnou možnost se v politice udržet a to za jakoukoli cenu, politické
rozpory ve společnosti, trestní stíhání pana Babiše a jiné, jim jen a jen nahrává v jejich
mocenské koncepci.
Další vztahy mezi prezidentem a panem Babišem budou i nadále hodně zajímavé. Pan
Babiš povečeřel v Lánech a bylo mu přislíbeno, že na sestavování vlády pan prezident
nebude spěchat a nebude ani požadovat oněch 101 podpisů předem. Možná, že se večeřové
menu připravovalo ze surovin dodaných firmami pana Babiše, kdo ví? Menu zveřejněno
nebylo – přesto si ráda stáhnu do mobilu aplikaci, která uvádí firmy, u kterých je vlastníkem
pan Babiš a je jich tam kolem 200 a před nákupem zboží si kromě „éček“ budu prohlížet
aplikaci „Bez Babiše“ zda nakupované zboží není z jeho podnikatelských subjektů. Je to
jen malá útěcha, ale nemusím přece jíst kuřata, maso, uzeniny, koblihy a další jeho věci.
Mezi panem prezidentem a panem Babišem zatím bují přátelství, ale bude to na věčné časy
anebo jako se Sovětským svazem? To se neví, protože především pan prezident je v této
věci zcela nečitelný. Musíme si počkat, zda bude i dál potřebovat pana Babiše a zařadí
si ho mezi silné jedince, kteří mu vždy imponovali, kterým neubližoval, nemstil se jim a
nepoužíval na ně hůl jako třeba na pana Sobotku.
Nějak se mi nechce věřit prohlášení pana prezidenta, že bude-li zvolený, tak bude víc dbát
na toleranci. V této chvíli by se mi chtělo věřit víc tomu, že si pan prezident do nějakého
diáře zaškrtl u úkolu „prezidentování“ že to má splněno a že se tím spokojí – ale moc

věrohodně to také nepůsobí. On je totiž velmi akční člověk a určitě teď zabrousí se svými
mocenskými nápady do nitra ČSSD, která se potácí v současné době od stěny ke stěně.
Ještě uvidíme, kam se dopotácí i někteří její lidé jako pan Chovanec, pan Zimola a další.
Babiš má teď plné ruce práce, je ve stádiu hledání a přemlouvání s cílem vytvořit koalici
mezi ANO, ČSSD, KDU ČSL. Jak mu v tom pomůže pan prezident se teprve uvidí a
třeba mu také nepomůže. Pak má pan Babiš v záloze stále menšinovou vládu s podporou
Okamury a komunistů, což je hodně složité a pro slušné lidi nedůstojné a nepřijatelné
v naší demokracii. Nepodaří-li se ani toto, pak může ještě nastoupit náhrada současného
politického systému a v tom by se určitě prezident angažoval a pohyboval jako ryba ve
vodě. Pro předčasné volby zatím ani prezident ani Babiš žádné nadšení neprojevují. Pro oba
je čím dál více vzorem Francie, ať historicky sám de Gaulle, anebo novodobě pan Macron
a pan Babiš navíc Francii vnímá velmi osobně, žil tam, vrací se tam.
Každopádně výsledek 2 701 206 000 voličů pro pana Drahoše mne přesvědčil, že není
můj národ tak úplně hloupý, myslím si, že by zvonění klíči od tohoto množství lidí znělo
velmi impozantně a silně. Můj národ měl pouze smůlu, která měla číslo 152 184 hlasů.
Můj národ si vlastně přál člověka slušného, inteligentního, pracovitého, ale volal i po
ráznějším kandidátovi a dnes jsem přesvědčená, že kdyby pan Topolánek neměl za sebou
dost nedůstojnou politickou kariéru a také neurovnaný osobní život a také přítele Dalíka
ve vězení, že by byl vážným protikandidátem pana Zemana. Pamatuji se, že když ohlásil
svou kandidaturu, že ji pan Zeman hodnotil značně nervózně a negativně. Já ani moji známí
jsme Topolánka nevolili, to dá snad rozum, ale zavinil si to sám. Škoda však, že neměl
čistší předchozí životní štít.
Pana Drahoše jeho voliči vůbec nevnímají jako poraženého kandidáta, ale spíše jako hrdinu,
jako člověka, jehož slušnost národ zaskočila, protože tahle vlastnost se z nás jaksi vytratila
a lidé ji vůbec už neumějí zhodnotit. Celá jeho kampaň byla na slušnosti založena, bohužel
mnohdy jsem postrádala ráznější odpovědi na neurvalou hru pana Zemana. Pan Drahoš je
prostě inteligent a neskáče nikomu do řeči, ani ho nepomlouvá, hraje fair play. Pan Drahoš
po volbách řekl, že neodejde z politického života a to je dobře – jen by mě mrzelo, kdyby
nám měl zmizet někde v Bruselu, to bych ho raději viděla jako starostu v Lysolajích.
A ještě k současnému vztahu pana prezidenta a pana Babiše. Prezident chrání Babiše
proti všemu a všem, po každém problému se společně sejdou, povečeří, poobědvají a pan
prezident napřáhne pomocnou ruku, nikoli hůl a to i za cenu, že mnohdy musí zcela změnit
své předchozí veřejně uvedené výroky. Otázkou zůstává, co mu za takovouto velkorysou
pomoc může nabídnout pan Babiš. Ale i to se časem ukáže, protože nic se nedá věčně
držet v tajnosti.
Jana Fafejtová – Praha
***

Proč jsem v neděli 28. ledna 2018 nešel do kostela?
Je neděle 28. 1. 2018. Z pohledu občana ČR „den poté“, neboli čas, kdy se na Pražském
hradě opět usadil Miloš Zeman, člověk, kterého si velmi nevážím a ještě více obávám. Ale
dnes je také, či spíše je především neděle, neboli svatý den, oddělený Hospodinem. A já, ač
křesťan a jeden ze starších našeho Sboru CB v Liberci, jsem zhřešil. Nešel jsem dnes do
kostela. Nejsem nemocný ani zaneprázdněný a pro svou absenci nemám žádnou výmluvu.
A tak mi nezbývá, než jít s pravdou ven. Včera zvolilo 2.853.390 mých spoluobčanů opět
Miloše Zemana prezidentem ČR. A já vím, že mezi nimi byli i křesťané, a tuším, že i
někteří křesťané z našeho Sboru. Vím, že je to hřích, ale alespoň dnes s nimi v jedné lavici
sedět nechci. Dnes bych se nedokázal soustředit na Boží Slovo. Ač na to nemám právo,
nutilo by mne to rozhlížet se a ptát se sebe sama, jak asi kdo volil, jak kdo použil svůj hlas,
odpovědnost svěřenou Hospodinem. Je to pro mne k neunesení, bolí mne duše a jsem plný
hořkosti. Kdybychom dnes slavili svátost Večeře Páně, zůstal bych sedět v lavici se svým
dušebolem a sklopenou hlavou. Volby nás tvrdě rozdělily a není možné toto rozdělení
skrývat za fráze a dělat, že se nic nestalo. Marná sláva, potřebuji chvilku, abych to všechno
vydýchal a nějak zpracoval.
Táhne se to se mnou už od prezidentských voleb v r.2013 a parlamentních voleb v r. 2014.
V Čechách se rádo nadává na politiky, ale přitom ti, co nám vládnou, jsou jen obrazem
nás, voličů. Jsou produktem českého národa. Namísto abychom přemýšleli o charakteru
a integritě těch, které volíme, o jejich čestnosti, pravdivosti a věrohodnosti v plnění slibů,
tak se necháme velmi lacino opíjet (ne)diskuzemi o věcech, kterým nerozumíme (často
se ani nesnažíme rozumět), rozhodujeme se dle okamžitých emocí, na základě pokleslých
mediálních show v privátních televizích, dle dezinformací, lží a pomluv na sociálních sítích.
Vyhrává slizká a rychlá, do bonmotu zabalená lež. Jen, když je sranda. A tak se stalo, že
jsme dobrovolně odevzdali své hlasy Andreji Babišovi a opakovaně Miloši Zemanovi.
Pověřili jsme je, aby nám vládli a zastupovali nás před světem.
A co s tím my, křesťané? V církvi se často zdůrazňuje, že „politika se nás naštěstí netýká,
protože my máme Krista a Boží království“, že „je nepatřičné mluvit v církvi o politice,
protože přináší rozkol“. I já samozřejmě vím, že Kristova církev je ze zásady nepolitická,
že do kostela chodíme pro živou vodu Božího Slova. V Kristu jedno jsme. Nechodíme ke
kříži, abychom se handrkovali o politice.
Odpusťte, ale to je jen část pravdy. Sice víme, že zlo bylo definitivně poraženo Kristovou
obětí na Golgotě a že čas jeho vlády je odměřen, ale zatím vláda zla nad reálným světem
trvá. Žijeme v nemocném světě a je evidentní, že se „něco děje“. Po letech relativního
klidu se opět (a měrou nebývalou) dere k moci zlo. Nelze přehlédnout, jací lidé se dostávají
k moci, jakými metodami ovládají masy, jaké hodnoty vyznávají a jaké jsou jejich cíle. Právě
do tohoto světa jsme byli Kristem vysláni se slovy: „Hle, já vás posílám jako ovce mezi
vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. (Mt.10,16)“. Samozřejmě,
že primárně se to týká zvěstování evangelia, ale také bychom mohli Kristova slova
parafrázovat jako: „posílám vás, věřící mezi nevěřící občany ČR, používejte na maximum
rozum (neboli buďte obezřetní) a vyvarujte se lži (neboli nebuďte jako oni, v tomto ohledu
buďte pravdiví, nezákeřní, bezelstní)“. Platí, že dobrý křesťan je mj. i dobrým občanem –
nelže, nekrade, poctivě pracuje a platí daně (co je císařovo císaři). Neboli, více než slovy
zvěstujeme evangelium skutky, celým svým životem. A svět nás bedlivě pozoruje – čistotu
a spořádanost našich životů. Ale co s tou „špinavou“ politikou? Máme si jí nevšímat?

Jenže budeme-li ji ignorovat, ona nás stejně ušpiní. Jinými slovy, nedílnou složkou života
křesťana je i občanská angažovanost.
Díky Kristu jsme směli rozpoznat a pojmenovat svou vlastní vinu i temnotu, ze které nás
Kristus vyvedl. Skrze víru jsme si „sáhli na dno“ a díky tomuto poznání se dá očekávat,
že bychom my, křesťané, měli mít o něco více naostřený cit pro rozpoznání skutků zla. V
Bibli nikde není nic o tom, že by křesťan - občan měl ignorovat dostupné informace o světě
„tam venku“ a mlčet ke zlu, v našem případě ke zlu „postavenému v moci“, tedy o politice
A co víc, toto zlo svým hlasem ve volbách ještě aktivně podpořit. Ano, každé rozhodování
ve volbách je obtížné. Komu věřit? Koho podpořit? Jak mám naložit se svým hlasem?
Je to opravdu těžké. Ale Boží výzva je jasná: „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co
je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se
považuje za ctnost a co sklízí pochvalu (Fil. 4,8)“. Podle čeho se rozhodovali voliči Andreje
Babiše a Miloše Zemana? Opravdu někdo věří tomu, že jsou čestní chlapi, kterým se dá
důvěřovat? Strom poznáme po ovoci a ovoce obou velmi páchne. Premiéra od časů StB,
prezidenta minimálně od opoziční smlouvy v r. 1998.
Při volbách platí každý hlas stejně. Ať už byl odevzdán promyšleně, či lehkovážně, nebo
nebyl odevzdán vůbec. Ale pro všechny odevzdané hlasovací lístky bezvýhradně platí
Mojžíšovo: „Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem
na většinu a převracet právo. (Ex 23,2)“. A tak čas ukáže, kdo z nás, křesťanských voličů,
svým hlasem zlo přibrzdil, kdo mu jen ustoupil z cesty a kdo ho dokonce podpořil na cestě
k moci. A věřím tomu, že každého z nás se jednou Bůh zeptá: „a proč jsi volil toho …?“
Cítím se dnes jako černoch v zemi, která si zvolila do čela zarytého rasistu. Cítím se jako
žid v zemi, která si zvolila do čela muslima, který neskrývá svou nechuť ke státu Izrael.
Cítím se jako disident, který se musí smířit s tím, že se „jeho“ president otevřeně podbízí
Rusku, zemi, která nám i světu fatálně ublížila, nikdy se neomluvila a otevřeně si na nás
znovu brousí zuby. Cítím se jako nekuřák mezi kuřáky. Ano, máme v srdci Krista, ale
smrdět budeme všichni stejně.
Je hotovo a já nechci pátrat, kdo koho volil. Ale také nemohu poslouchat, že – volba,
nevolba, musíme být zajedno, svorní. Nahlas volám: „já to nebyl!“ a „to bolí!“. Cítil bych
se stejně, jako když se před hořícím domem modlí dva za záchranu obyvatel z toho domu.
S tím rozdílem, že jeden z těch dvou ten dům zapálil.
Slovy Václava Černého, filosofa a disidenta i já za sebe říkám: „Dobře vím, že sám
nestačím na ty, kteří se bez rozpaků dopouštějí zločinů na lidskosti dnes, aby prý už nikdy
nebylo zločinů v budoucnosti. Ale nikdo mne nepřinutí tvářit se, jako bych to pokládal za
spravedlivé, a tak jim obstarával mravní alibi.“
A náš Sbor? Zabývá se projektem Obnovy. Čím začneme? Začátek by asi neměl stát na
bleskově vydané „tiskové zprávě“, že přece máme Krista a buďme ve svornosti, amen.
Ten konflikt tady totiž leží. Minimálně polovina Sboru je zraněna. Začněme mlčením,
přemýšlením a tichou modlitbou. V naší krásné zemi se budou dít věci. Pak se uvidí. Ale
to už bude pozdě. Týká se nás to a nemůže nám to být jedno.
Ivan Hlaváč,
starší a hospodář libereckého Sboru Církve bratrské
den poté, 28.1.2018
***
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Magická místa naší státnosti
Rozhodla jsem se, že také svou písemnou maličkostí
přispěju k stoletému výročí naší státnosti. Vybrala jsem si
téma opředené legendami, ale v poslední době podložené i
solidním výzkumem a nově získanými zdokumentovanými
poznatky. Zvolila jsem si významnou osobnost našich českých
dějin a sice knížete Václava. Navíc k místům, která hodlám
stručně popsat, mám z Prahy blízko a tudíž jsem je opakovaně
navštívila a nechala na sebe působit onu zvláštní a starou
dobu ve které kníže Václav žil. A pak mám ráda pohádky a
legendy a to od nepaměti, takže i po této stránce mi mnou
zvolené psaní bylo hodně příjemné.
Stochov je malé město nacházející se mezi Kladnem a
Novým Strašecím, dnes s asi 5500 obyvateli. Na svém
náměstíčku s typicky venkovským vzhledem má stařičký
dub – vlastně už jen jeho jakési zbytky, neboť většinu z jeho
větví už vzal čas. Přesto všichni ze Stochova vám řeknou,
že ten dub tam zasadila sv. Ludmila, babička sv. Václava na
počest jeho narození a tomu všichni pevně věří. Václav se
narodil asi roku 903, ale uvádějí se i jiné roky jako 907 nebo
908. Stochovští tvrdě stojí za svým tvrzením, že sv. Václav
spatřil světlo světa u nich na tehdejším dvorci hradiště ve

Stochov – Kostel svatého Václava
Wiki

Stochově a tuto pravdu hájí i jejich paní starostka. Navíc
vám všichni řeknou, že Stochov dostal své jméno od sta
chův, které se o malého Václava staraly. Pak jsou zde místem
blízké též Zákolany a ty tvrdí, že sv. Václav je jejich a mluví
o jeho narození na Budči, což je obec Zákolany. Už od školy
do nás tloukli, že se v Zákolanech narodil hlavně Antonín
Zápotocký a to nikdy žádný světec nebyl, právě naopak. Takže
nechávám Zápotockého Zákolanům a sv. Václava Stochovu!
Budeč je dalším místem naší státnosti. Budeč se zbytky
hradiště se nachází asi 17 km severovýchodně od Kladna.
Zdejší kostel sv. Petra a Pavla z 11. století, postavený zřejmě
na místě jakési původní rotundy je nejstarší stojící budovou
v Čechách. Od roku 1958 je na seznamu kulturních památek.
Z provedených archeologických výzkumů se ví, že se zde
jednalo o mohutné hradiště s neméně mohutným opevněním,
valy jsou dosud patrné. Hradiště mělo dva obvody s nejvyšším
bodem terénu v prostoru tzv. akropole rozlohou asi 3 ha
a právě na akropoli stála rotunda a později výše citovaný
kostel. Rotundu nechal zbudovat zřejmě kníže Spytihněv,
syn knížete Bořivoje, mezi roky 895 – 905. Kolem rotundy
byl objeven i hřbitov. Dnes existují důkazy, že vrch akropole
byl obýván už v pravěku – archeologický výzkum potvrdil
nálezy z doby mohylové kultury střední doby bronzové a
kulturu knovízskou z pozdní doby bronzové. První hradba
je zdokumentována ve slovanském období asi z 9. století,
takže za knížete Bořivoje a důkazy dnes existují i pro stavbu

Budeč - Kostel svatého Petra a Pavla, před kterým je patrný val západní
strany opevnění akropole
Wiki

rotundy v přelomu století devátého a desátého. Pro snadné
pochopení rodinných vztahů pouze uvádím, že kníže Bořivoj a
jeho žena Ludmila byli Václavovi prarodičové. Na pohřebišti
se našlo 56 hrobů s křesťanským charakterem, pohanské
stopy zde objevené nebyly. Objeven byl i společný hrob asi
60 zemřelých – věda tento nález nejvíce spojuje s dobou
smrti sv. Václava a s tím, že do společného hrobu mohla být
pohřbena Václavova družina.
V 10. století Budeč patřila Přemyslovcům a je dokladováno,
že se malý Václav v Budči učil psaní, čtení, latině, možná i
řečtině a kdy za jeho vzdělání zodpovídali kněží. Stejně tak
se zde seznamoval s žaltářem, knihou náboženských žalmů.
To, že se Václav učil na Budči, vedlo někdy k tvrzení, že
zde byla první škola vůbec. A ještě něco málo k samotné
Budči – zdejší knížecí dvorec se stal postupem času jedním
z hlavních sídel přemyslovských knížat, kterým se zde
podařilo sjednotit okolní kmeny a dát tak základ budoucí
české státnosti. Sjednocování země hodně napomáhalo šíření
křesťanství, které zápasem s jinými náboženstvími účinně
pomáhalo k budování státu. Podíl zde měly i vnější vztahy,
kde se přirozeně prolínaly vlivy západní a východní a krátce
před Václavovým narozením byl značně oslaben vliv Velké
Moravy a začali se více prosazovat východofranští vévodové.
Poslední historická zpráva, že Budeč byla obývána, je ze 13.
století. Od roku 1962 je Budeč kulturní památkou.
Libušín. Další místo, které má v sobě stopy naší státnosti,
zatím ne zcela dokladované. Všechny ze tří dcer vladyky
Kroka měly dle legend svá sídla, Kazi Kazín, Teta Tetín a
věštkyně Libuše Libušín, který, jak jsem už uvedla, je zatím
nejméně průkazný, ale jako pověst s příchutí pohádky si
nemohu odpustit ho vypustit. Také zde bylo už v 9. století
obrovské hradiště kolem 12 hektarů s čtyřmetrovými valy,
z čehož se zbytky zachovaly a prošly archeologickým
průzkumem. Dnes bezpečně víme, že ke stavbě zdí byla
použita opuka – opukové lomy jsou v této krajině vlastně
dodnes. V hradišti byla rotunda – dnes má Libušín na

Kostel sv. Jiří, Libušín

vyučuje Václava. U pilířů po stranách oltáře je menza s
kamenem symbolizující místo její zákeřné smrti uškrcením.

Výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy Tetín
Foto: Martin Pecka

Stará Boleslav je místem posledním a místem smutně
vzpomínkovým. Zde totiž zákeřně, snad najatými vrahy
svého bratra Boleslava, byl usmrcen 28. září 935 mladý kníže
Václav. Některé prameny se však nedomnívají, že Václavovu
smrt zosnoval jeho bratr. Každopádně s jeho úmrtím vznikl
nejenom Václavův kult pozemský, ale i světský. Dokonce
světskému kultu napomáhal sám bratr Boleslav, který velmi
dojemně nechal později přenést Václavovy ostatky na
Pražský Hrad do tehdejšího kostela sv. Víta, dnešní katedrály.
Neuvěřitelně jsou bohaté i legendy kolem života knížete
Václava, kdy je vždy líčen jako velmi zbožný, který si prošel
mučednickou smrtí podobně jako Kristus – každopádně asi
šlo už tehdy o shromažďování argumentů pro svatořečení.
Jeho světskému životu je věnována už menší pozornost. Jako
mladý se rád vzdělával, asi ve svých sedmi či osmi letech
podstoupil slovanský zvyk velice prosazovaný samotným
křesťanstvím a sice postřižiny, což bylo jakési ukončení
dětství ostříháním vlasů, údajně byl pracovitý a už v raném
věku pracoval na vinici, později holdoval vínu, rád chodil
mezi své podané, tvrdí se o něm, že byl dokonce ženatý a
zplodil syna Zbraslava.
„Svatý Václave, vévodo České země, kníže náš, pros za nás
Boha, svatého ducha, amen“. Tato slova Svatováclavského
chorálu z 12. století jsou dokladem úcty k nejstaršímu českému
světci a jednomu ze zemských patronů, sv. Václavovi. Více
než tisíc let projevovaná úcta ukazuje, co pro náš národ v
průběhu věků tento světec znamenal. Kanovník vyšehradský
v souvislosti s bitvou u Chlumce ve 12. století, označil Čechy
za čeleď sv. Václava a Václav je od tohoto pojetí chápán jako

Foto: Štěpánka Trčková

tomto místě kostel sv. Jiří a sv. Markéty. Ze středověku je
dokladován i hřbitov. Archeologické průzkumy uvádějí, že
život v hradišti byl možný už v 6. století – potvrzují to nálezy
keramiky - takže kult pohanství – od století devátého se už
mluví o Přemyslovcích a křesťanství. Libušínské hradiště
svou rozlohou prý bylo větší než Pražský Hrad. Typickým
porostem zdejší krajiny bývaly dříny a mohutné přesličky
– jejich zbytky jsou zde dosud.
Tetín je předposledním místem, ve kterém se nacházejí
bohaté stopy naší státnosti. Podle pověsti to bylo sídlo
Krokovy dcery Tety, ale dle výzkumu je Tetín znám až v
10. století, kdy zde byla dokázána existence dřevěného
přemyslovského dvorce jako vdovské sídlo kněžny Ludmily.
Je dokladováno, že zde jako vdova po knížeti Bořivojovi
opravdu sídlila a také zde byla úkladně zavražděna dle
pokynu své snachy Drahomíry. Tetín je menší, velmi kulturní
město poblíž Berouna s dvěma románskými kostely sv.
Jana Nepomuckého, sv. Kateřiny a třetím dnes barokním
sv. Ludmily – na tak malé město je to něco neuvěřitelného,
což zároveň svědčí i o důležitosti Tetína jako takového. Po
smrti svého muže neodešla Ludmila do ústraní, jak se tehdy
stávalo, ale pokračovala dále ve veřejném životě, především
se starala o přípravu a nástup svých dvou vnuků Boleslava a
Václava na knížecí stolec. Budoucí státnosti nejvíce pomohla
tím, že přijala křesťanství, stejně jako její muž, kníže Bořivoj.
Zavražděna zde byla v roce 921. Uvnitř dnešního kostela
sv. Ludmily je obraz s její podobiznou, jak spolu s knězem

Stará Boleslav – letecký pohled

Wiki

věčný kníže Čechů, zatímco skutečně vládnoucí panovník
je jen jeho dočasným zástupcem. Toto pojetí respektoval i
sám Karel IV. svým korunovačním řádem a též skvostnou
svatováclavskou korunovační korunou. Sv. Václav je právem
zapojen do naší státní ideologie, která nemá jen církevní
charakter, ale je rovněž propojená s vědomím existence
určitého právního řádu.
Ach, sv. Václave, až nám bude opravdu nejhůře, nezapomeň,
prosím, na nás!
Jana Fafejtová, Praha
***
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Střet generací

Jaké jsou rozdíly jednotlivých generací, současně žijících vedle sebe a příčiny těchto rozdílů. Článek, který vám chci nabídnout, mi přišel emailovou poštou. Na moji otázku, z jakého časopisu byl
převzat, neznala odesílající odpověď. Není uveden autor, ale domnívám se, že byla použita zahraniční studie např. na téma: „Jaké jsou rozdíly jednotlivých generací, současně žijících vedle sebe a
příčiny těchto rozdílů“. Soudím tak i vzhledem k často používaným pojmům v angličtině a některým popisům, které neodrážejí přesně české prostředí. (Miluše)

Díky prodlužujícímu se věku dnes žije vedle sebe v Česku i na
Slovensku ihned šest generací, alespoň podle sociologického
členění. Jaké jsou jejich obecné charakteristiky a v čem se liší?
***
Tichá generace (narozena 1925 – 1945)
Charakteristika: Narodili se v období mezi dvěma světovými
válkami. Velmi přizpůsobivá generace, která hrála často
druhé housle. Říkalo se jim také Děti velké deprese. Rodina:
Vyznávali „tradiční“ konzervativní model – muž vydělává
peníze a rozhoduje, žena se stará o domácnost a děti ty musejí
na slovo poslouchat. Tahle generace brzy uzavírala sňatky,
brzy měla děti. A málo se rozváděla. I proto, že rozvod jako
jediná možnost zániku manželství za života manželů byl v
Československu uzákoněn až v roce 1950, do té doby existovaly
alternativy dvě – rozvod od stolu a lože (manželé spolu nežili,
manželství ale trvalo i nadále) a rozluka (v podstatě rozvod,
ale podmínkou bylo naplnění některého z důvodů jako např.
cizoložství, odsouzení do vězení na 3 a více let, duševní choroba
atd.)… Děti vychovávali autoritativně. Nyní se podobně starají
o vnoučata, což u nich vyvolává stavy úzkosti, neboť dnešní
rodiče mají z jejich pohledu málo odpovědnosti a vnoučata zase
málo discipliny a pravidel. Práce: Jejich přáním bylo strávit
celý život v jednom zaměstnání. A celý život měli většinou i
stejné bydlení. Životní heslo: Loajalita Technologie v jejich
dětství: Rádio: Dnes: Je jim přes 72 let.
***
Generace Baby Boomers (narozena 1946 – 1964)
Charakteristika: V překladu Generační populační exploze,
také se jí říkalo Šťastná generace. Zčásti idealistická, zčásti
tvrdě materialistická a generace narozená po II. světové válce.
Její život ovlivňovalo mocenské rozdělení Evropy na Východ
(komunismus, nedostatkové zboží) a Západ (ekonomický růst,
éra hippies). Rodina: Vliv západní sexuální revoluce a rebelie
proti tradičnímu pojetí rodiny a autoritě otců se projevily i
u nás. Především v zaměstnanosti žen. Práce: Byli zvyklí
pracovat i v sobotu (k zavedení pětidenního pracovního týdne
došlo až v letech 1966-1968, byť pracovní soboty byly občas
i potom, až do roku 1989), měli dokonalé pracovní návyky a
dnes jsou frustrováni z toho, že jejich děti a vnoučata je nesdílejí
s nimi. Hesla: „Buduj vlast, posílíš mír“, ale i „Kdo neokrádá
stát, okrádá rodinu“. Technologie v jejich dětství: televize,
tranzistorové rádio, gramofon, posléze kotoučový magnetofon.
Dnes je jim 53 až 72 let. Poválečná generace Baby Boomers
věřila v tvrdou práci. A přesně takový byl i běžec Emil Zátopek.
Čtyřnásobný olympijský vítěz z her 1948 a 1952 trénoval ve
vojenských bagančatech, protože razil heslo „Těžko na cvičišti,
lehko na bojišti“.
***
Generace X (narozena 1965 – 1980)
Charakteristika: Cynická a pesimistická generace, sázející na
pragmatismus, individualismus a postrádající společný cíl. Má
ráda své jistoty, vadí jim změny. Někdy se jim říká ztracená
generace (kvůli touze být zároveň rebelem i boháčem). Rodina:
Jde o potomky z často rozvedených rodin a pracujících matek.
V dětství byli kvůli pracovnímu zaneprázdnění rodičů často

doma sami až do večera. Sami jsou pak v rolích rodičů velmi
úzkostliví. Zároveň ale mnohdy – především kvůli možnosti
podnikat po listopadu 1989 – odkládají sňatek i plození dětí na
pozdější dobu. Práce: Vydělávání peněz je pro ně nejdůležitější
položka žebříčku hodnot, v roli zaměstnanců si snaží udržet
dobré místo, přesčasy loajálně berou jako „normální“, často se
potýkají se syndromem vyhoření a pocitem viny, že nemají čas
na své děti. Heslo: „Nevěř nikomu nad třicet, najdi si vlastní
cestu a drž se jí“ a „Tvrdě pracovat i hrát“. Technologie v
jejich dětství: Kazetový magnetofon, hudební videoklipy, první
počítače a počítačové hry), walkmany. Dnes je jim 37 až 52 let.
***
Generace Y (narozena 1981 – 1999)
Charakteristika: Vyrůstali v prostředí permanentní chvály
a ujišťování od rodičů, jak jsou výjimeční. Díky tomu jsou
hodně narcističtí, mají spoustu optimismu a mnohdy přehnané
sebevědomí. Proto se jim také přezdívá „jájinkové“ (Me ME ME
Generation). Vyrostli zároveň v kultuře změn (pád socialismu,
nástup internetových technologií), a tak se jich sami nebojí, jsou
velmi flexibilní. Žijí rychle, věnují se politickému aktivismu
(hnutí jako Anonymous nebo Occupy), nemá ráda klasické
hierarchické uspořádání společnosti. Ale pozor, nechtějí měnit
svět, jen se chtějí mít dobře. Jde o první generaci s mobilem v
ruce, která ráda cestuje, pro kterou je zábava mnohem důležitější
než práce a která žije podle seriálu „Přátelé“. Někdy je
označována i za generaci peciválů. Zároveň je to první generace
– ať jsou z Česka, USA, Austrálie či Japonska, poslouchají
stejnou hudbu, sledují stejné filmy, chodí stejně oblíkaní, jedí ve
stejných fastfoodech a zajímají se o stejné věci. Rodina: Často i
v dospělosti bydlí u rodičů či v pronajatém bytě. Neradi se vážou,
většinou žijí „na hromádce“ (44 % z nich považuje manželství
za překonanou instituci) a jejich druhou (často ovšem hlavní)
„rodinou“ jsou kamarádi, s nimiž udržují vztah i prostřednictvím
moderních technologií (mobily, internet, komunikátory). Semkli
se k sobě, nevěří ani rodině, ani vzdělání, ani kariéře, ani státu
– na vše mají ale názor a rádi ho sdělují druhým. Práce: O práci
se nebojí a klidně si řeknou o zvýšení platu. Peníze ale považují
nikoliv za cíl, ale jen za prostředek, jak si užívat života – klidně
se zadlužují (nechtějí dlouhodobě šetřit, ale užívat si právě teď).
Podle průzkumu mezinárodní poradenské firmy PWC byla
ještě v roce 2010 pro mladé absolventy univerzit při hledání
práce výše platu na pátém místě žebříčku preferencí, nyní se
propadla až na osmé místo. Na rozdíl od svých rodičů z generace
X ochotně mění místa a chtějí i v práci měnit zažité postupy.
Odmítají pracovat na úkor svých koníčků nebo vztahů s přáteli,
odmítají přesčasy i nést v práci riziko. Vyžadují „humanitu“
zaměstnavatelů – zkrácené úvazky, flexibilní pracovní dobu,
práci z domova a v zaměstnání „relaxační zóny“ (posilovnu,
herní místnosti s playstationy atd.). Vytrvalost a trpělivost pro
ně nejsou hodnotou, jediné, co opravdu chtějí, je být za slušné
peníze v pohodě. Hesla: „Jaký má život smysl!, Dá se to najít
na Googlu? Kde mám telefon?“ …“Život začíná po práci“…
„Nenech si nic líbit a užívej života“. Technologie v jejich
dětství: Mobilní telefony, discmany a především internet (1992:
vznik první www. stránky). Méně se dívají na televizi, více času

tráví u počítače a esemeskováním. Pro nezanedbatelné procento
z nich je podle průzkumů smartphone s připojením na internet
důležitější věcí než auto – při cestě hromadnou dopravou se dá
totiž pohodlně surfovat na internetu. Zatímco jejich rodiče při
rozhodnutích o nákupech hodně ovlivňuje reklama, generace
Y spoléhá spíše na doporučení kamarádů na své sociální síti
(podle průzkumu Planet Retail na to jako hlavní zdroj informací
spoléhá 39 procent lidí z generace Y). Drtivá většina z nich
navíc nakupuje část zboží přes internet. Dnes je jim 19 až 37 let.
***
Generace Z (narozena 2000 – 2013)
Charakteristika: Narodili se v digitálním světě, odmalička jsou
na Facebooku (i když museli při registraci zalhat o svém věku), do
první třídy jdou s mobilem v kapse a s tabletem v tašce. Všechno
si fotí, natáčejí a sdílejí na sociálních sítích. Jejich biblí je kanál
Youtube, různé blogy a jejich idoly - youtubeři. Jejich hlavní (a
mnohdy jedinou) zábavou je internet. Jsou zvyklí projevovat
„natvrdo“ svůj názor, díky diskusím na sociálních sítích jsou od
malička hodně otrlí a ničeho a nikoho se nebojí. To, stejně jako
malá zkušenost v navazování skutečných sociálních vazeb, vede
i k tomu, že genarce Z je zároveň mnohem vzteklejší než její
předchůdci. Rodina: Vyrůstají většinou s jedním sourozencem
či jako jedináčci. Rodiče se o ně bojí, a tudíž jim (i z vlastní
pohodlnosti) nevadí, že potomci tráví veškerý volný čas u
počítače. Kamarády mají proto z velké části ve virtuálním
světě, některé z nich nikdy osobně ani neviděli (maximálně
přes Skype). I proto se téhle generaci přezdívá někdy „kukly“.
Jsou ještě větší individualisté než generace Y a vypadá to, že na
společnost zanevřou zcela. Státní instituce považují za zbytečné,
stejně jako jsou jim cizí pojmy „tradice“ a „národ“. Od generace
X zdědili nechuť k rasismu, od generace Y nechuť k sexismu
a za sebe přidávají nechuť k nacionalismu. Práce: Dokážou se
rychle adaptovat na nové situace, nezvládají se soustředit. Online generace, která bude pracovat z domova. Na internetu už
coby školáci zvládají vše lépe než většina dospělých. Odmalička
se učí anglicky, mnohem rychleji dospívají a rychle se i
„specializují“, ve svém oboru budou vynikat, všeobecný rozhled
ale považují za ztrátu času. Koneckonců – všechno se přece dá
najít na Googlu. Mimochodem – to, že rychleji dospívají, není
jen záležitostí chování, ale i biologického vývoje. Puberta u
nich přichází dřív. Podle studie Americké akademie pediatrie
dokonce o půl až dva roky dříve než před deseti lety… Generaci
Z vůbec neláká zaměstnanecký poměr – více jak 70 % z nich
plánuje rozjet vlastní byznys. Na rozdíl od generace Y je jejich
touhou změnit svět a více než třetina z nich velmi usiluje ve
své práci o úspěch. Koneckonců – ještě nezletilí youtubeři, kteří
už mají na svém kanálu stovky tisíc odběratelů a vydělávají tak
mnohdy násobky toho, co jejich rodiče, jsou jasný důkaz. Heslo:
„Žijeme jen na síti“… „Kdo není on-line, je mimo“. Technologie
v jejich dětství: Málo se dívají na televizi, protože ta je „pro
starý“. Mimochodem i Facebook je u nejmladší generace stále
méně oblíbený. Na popularitě naopak získávají jiné sociální sítě.
WhatsApp, Snapchat, Instagram či Whisper. Důvod? Facebook
jim nezaručuje dostatečné soukromí a anonymitu, navíc je
otravují stále přísnější pravidla, regulace, stále více reklamy a
také to, že vše, co na Facebook dají, tam i navždy zůstane (i
když si smažou celý profil, jejich sdílená data a fotografie žijí
dál vlastním životem)… Od médií neočekávají zpravodajské
informace, ale zábavu. „Když se nudím, jdu na některou z
internetových diskusí a provokuju lidi,“ říká typický zástupce
generace Z. Na počítači, tabletech a smarthphonech stále častěji
dávají před vlastním hraním přednost tomu, že pouze sledují, jak
počítačovou hru hraje někdo jiný a komentují to. Budou méně
cestovat po světě – také proto, že éra relativního blahobytu
západní společnosti končí a ve světě přibývá přírodních
katastrof, válečných konfliktů a terorismu… Ani do přírody
moc nechodí. I proto, že ji neznají. Podle zprávy OSN World
Urbanisation Prospects žije dnes 73 % Evropanů ve městech, v
Severní Americe dokonce přes 80 %. Dnes: Mladší 18 let.
***
Generace ALFA (narozena 2014 – ???)
Charakteristika: Pokud jejich rodiče, především ti budoucí z
generace Z, odmítají školu jako ztrátu času, protože vše najdou
na internetu, budou zřejmě podobně vychovávat i své děti.
Přichází tedy generace bez základních všeobecných znalostí a
vlastního názoru, zato absolutně ovládající technologie? Jistý
předobraz příští generace nabízí Japonsko a tamní fenomén
Hikimori (Odtržení) – jde o již téměř 1,5 milionů jedinců (přes 1
% japonské populace), kteří se zcela vyhýbají lidské společnosti,
třeba i několik let již nevyšli z domu, ba často ani ze svého pokoje
v domě rodičů. Ve dne spí a noci prosedí u počítače. Odmítají
pracovat, nechávají se rodiči živit a z pokoje vycházejí jen v
době, kdy zbytek rodiny spí. Osmdesát procent těchto samotářů
tvoří chlapci.
***

Medaile na ZOH po třetím dnu

1. Německo
2. Nizozemsko
3. Norsko
4. Kanada
5. Spojené státy
6. Francie
7. Švédsko
8. Korejská republika
9. Rakousko
10. Japonsko
11. Česká republika
12. Sport. z Ruska
13. Austrálie
14. Slovensko
15. Finsko
16. Itálie
17. Kazachstán

11

Sport

February 15, 2018

4
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
4
4
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0

2
2
3
1
1
1
0
0
0
2
1
1
0
0
2
1
1

7
7
9
7
4
3
2
1
1
3
2
2
1
1
2
1
1

Česká Tipsport extraliga

1. Plzeň
2. Hradec
3. Třinec
4. Vítkovice
5. Brno
6. Zlín
7. Pardubice
8. Olomouc
9. Liberec
10. Sparta
11. Chomutov
12. Boleslav
13. Jihlava
14. Litvínov

49
49
49
49
49
49
49
48
48
48
49
49
48
49

27
25
24
25
22
17
18
15
15
16
12
15
10
10

3
5
3
2
4
5
2
4
3
3
7
2
5
3

3
2
3
1
2
3
3
4
6
2
2
3
2
3

3
4
4
3
4
2
2
2
0
1
4
4
2
4

6
3
2
2
4
2
4
5
3
5
5
3
5
2

7
10
13
16
13
20
20
18
21
21
19
22
24
27

164:113 102
139:92 96
137:110 90
149:113 86
138:109 86
112:132 71
119:133 70
115:126 68
120:133 66
127:139 64
123:146 63
110:127 62
97:131 51
115:161 48

Stříbrnou medaili získal v biatlonu pro Českou republiku ve sprintu na
10 km M. Krčmář. Bronzovou pak ve sprintu na 7,5 km V. Vítková.
Biatlonistka Anastasia Kuzminová která reprezentuje Slovensko,
vybojovala stříbrnou medaili ve stíhacím závodě na 10 km. Martina

Slovenská Tipsport liga

1. B. Bystrica
2. Nitra
3. Zvolen
4. Košice
5. Trenčín
6. Poprad
7. Žilina
8. N.Zámky
9. L. Mikuláš
10. Detva
11. Slovensko U20

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
20

28
27
25
27
27
21
16
11
10
10
3

4
6
7
5
5
6
3
7
5
1
1

5
4
6
3
3
4
6
4
9
3
3

12
12
11
14
14
18
24
27
25
35
13

187:115
174:135
165:132
160:118
133:98
136:131
121:142
110:161
109:143
103:174
38:87

97
97
95
94
94
79
60
51
49
35
14

Sáblíková byla v rychlobruslení v závodě na 3000 metrů čtvrtá.
Nizozemská rychlobruslařka Ireen Wüstová vyhrála v Pchjončchangu
závod na 1500 metrů a získala rekordní desátou olympijskou medaili.
Česká reprezentantka Nikola Zdráhalová při druhém startu na hrách v
kariéře obsadila jedenácté místo.
***

NHL
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Jaroslav Halák sledoval
debakl ze střídačky
Toronto-NY Islanders 5:0

V posledním lednovém utkání mezi Torontem
Maple Leafs a New Yorkem Islanders nevidělo
19267 diváků ani slovenského brankáře Jaroslava
Haláka, kterého v tomto utkání nahradil německý
brankář Thomas Greiss, ani Romana Poláka, který
měl virózu a nebyl ani jako náhradník na střídačce.
V obraně místo něho nastoupil Justin Holl a hned
ve své ligové premiéře zaznamenal jednu branku a
tři kladné body v hodnocení plus/minus. Dobře si
počínali i další dva hráči z farmy Travis Dermott
s jednou brankou a jednou asistencí a Kasperi
Kapanen, který rovněž jednou skóroval. Ačkoliv

v dresu Toronta nastoupila řada mladých hráčů
Maple Leafs svého soupeře doslova převálcovali.
Slovenský brankář Jaroslav Halák, který utkání
sledoval pouze ze střídačky o utkání řekl, že je
těžké hledat příčinu porážky.
JH: Výsledky Islanders jsou jako na houpačce.
Mužstvo málokdy hraje plných šedesát minut a
pak je těžké získat nějaké body. Velice často má
tým výpadky, které se odrážejí v závěrečných
výsledcích. Mužstvo má ještě 30 zápasů před
sebou, ale jestli chce postoupit musí se podstatně
zlepšit a také musí hrát svým vlastním systémem,
nesmí se nechat rozhodit. Tabulka ve Východní
konferenci je velmi vyrovnaná a každý bod může
rozhodnout.
ABE: Jaké máte vyhlídky na postup?
JH: Musí se jít od zápasu k zápasu. Soustředit
se na utkání od začátku zápasu. Každý hráč musí
hrát naplno.
ABE: Dnes jste hrál v Torontu, začínal jste
v AHL v nedalekém Hamiltonu, máte dobré
vzpomínky na Ontario?
JH: V Hamiltonu jsem strávil necelé dvě sezóny.
Byla to náročná sezóna. Hodně se cestovalo. Neměl
jsem mnoho času.
ABE: Přesto nelze vidět všechno černě, nedávno
jste porazili vedoucí tým Západní konference
Las Vegas, čím vás tento tým překvapil a v
čem je jeho síla?
JH: Rytíři hrají zodpovědně, s plným nasazením
celých šedesát minut. Mají velmi vyrovnané
všechny formace. Přitom hrají jednoduše, nahazují
puky do útoku. Každý hráč má svou úlohu, kterou
se snaží dodržovat.
ABE: Zdá se že v mužstvu Las Vegas je určité
nadšení, nechybí to trochu právě vám?
JH: Hlavně bychom měli hrát naplno i když třeba
prohráváme 0:2.
ABE: Strávil jste delší čas v Montrealu, jak
vzpomínáte na toto období?

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.
Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330
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JH: Byly to dvě významné sezóny. Vzpomínám
rád na toto období. Nevím, jestli jsem mohl čekat,
že budu vyměněn nebo ne, ale život jde dál.
ABE: Není vám líto, že nepojedete na
olympiádu?
JH: S tím těžko mohu něco dělat. Nezáleží na
tom, jestli je mi to líto. Pochopitelně, že by každý
hokejista chtěl jet. Věřím, že Slovensko i beze mne
podá dobrý výkon.
Aleš Březina – Toronto
***

Ondřej Kaše málem otočil
utkání, ale poslední slovo
měli Maple Leafs
Toronto-Anaheim 7:4

Když v polovině utkání vstřelil Ondřej Kaše svou
letošní třináctou branku a poprvé dostal Kačery
do vedení, zdálo se, že hosté dotáhnou utkání do
vítězného konce. Tato naděje pro ně trvala však
pouhé čtyři minuty, již na konci druhé třetiny vedli
opět domácí Maple Leafs 4:3. Ještě v úvodu třetí
třetiny anaheimský Rakell srovnal na 4:4, byla to
jeho druhá branka v utkání, ale závěr patřil opět
domácím a Nylander, Matthews a Hyman rozhodli
o trojbrankovém vítězství Toronta. Nutno dodat,
že jak Rakell, tak Nylander i Mathews si připsali
nejen dvě branky, ale i jednu asistenci. Do utkání
nastoupil již uzdravený obránce Roman Polák,
který strávil na ledě 19:05 minuty, zatímco na
druhé straně Ondřej Kaše 14:44. Ke vstřelené
brance poznamenal:
OK: Jednalo se trochu o šťastnou branku. Byl to
odražený puk, který minul Corey Perry a já ho
doklepl za Andersenova záda.
ABE: Jak lze vysvětlit rozdíl mezi první a
druhou třetinou? V prvních dvaceti minutách
padla pouze jedna branka, v druhé části jich
padlo šest.

Ondřej Kaše v souboji s Gardinerem
OK: V průběhu utkání se to trochu víc otevřelo.
Před tím se hrálo víc defenzivně.
ABE: Co vám víc vyhovuje defenzivní hokej,
jak se hrál v první dvacetiminutovce nebo spíš
to, co bylo v druhé a třetí třetině.
OK: Důležité je, co sedí týmu, ale spíš když se
hraje trochu disciplinovanější hra.
ABE: Jaký to je pocit přijet z Kalifornie do
mrazivého Ontaria?
OK: Já ten mráz nemusím mít. Mám raději teplo,
ale miluji zdejší hokejovou atmosféru. Ta dokáže
ledacos vynahradit. Není to ani tak v divácích,
kteří jsou všude. Kanada je specifická, protože
žije hokejem.
ABE: Který zápas se vám v této sezóně nejvíce
podařil?
OK: Asi proti Kings 13. ledna 2018. Vstřelil jsem
dvě branky a byl jsem vyhlášen první hvězdou
utkání. Vyhráli jsme 4:2.
ABE: Je v utkání mezi Ducks a Kings zvláštní
atmosféra, protože se jedná o derby?
OK: Určitě, je to vypjaté od první minuty.
ABE: Zde jste naopak v cizím prostředí. Vidíte
rozdíl mezi Západní a Východní konferencí.
OK: Při zájezdu jsou na Východě první dva zápasy
těžší, protože je časový posun tři hodiny. Ale jinak
jsou obě konference vyrovnané.
ABE: V Západní konferenci máte nováčka Las
Vegas, dokonce je v čele konference…
OK: Myslím si, že je to překvapení pro každého.
Jedná se však pouze o základní část. Něco jiného
bude play-offs.
ABE: Tabulka v Západní konferenci je
našlapaná…
OK: My musíme hrát o každý bod. Je to na hraně,
osobně se však cítím dobře.
ABE: Sledujete stále Kadaň v druhé lize?
OK: Ano, mám tam stále pár kamarádů.
Aleš Březina-Toronto
***
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