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Podivné vítûzství Blaira Antonína,
stript˘z na severoamerické házené

a moudrosti Dona Cherryho…
UÏ jednou jsem tu vyprávûl o tom, jak se v polovinû ‰edesát˘ch let komunismus
zaãal liberalizovat a soudruzi chtûli objasnit své postoje mládeÏi. Jednou pfii‰el na
takovou besídku redaktor z Rudého práva. Naprosto ho zniãil dotaz: „Kdyby nûco bylo
ãerné a v‰ichni vûdûli, Ïe je to ãerné, strana by v‰ak prohlásila, Ïe je to bílé, co by o
tom napsalo Rudé právo?“ Redaktor staãil zareagovat pouze slovy: „Pochopitelnû,
pochopitelnû, no pochopitelnû…“ a posadil se.

âasy se mûní a dnes by otázka mohla znít: „Kdyby nûco bylo modré a v‰ichni vûdûli,
Ïe je to modré, jen Tony Blair tvrdil, Ïe je to Ïluté, co by se objevilo v nezávislé zprávû
Lorda Huttona?“ Nezávislá zpráva, která mûla objasnit spor mezi vefiejnoprávní
rozhlasovou a televizní spoleãností BBC a britskou vládou dala totiÏ za pravdu
jednoznaãnû vládû, kterou oãistila, zatímco na BBC nezÛstal ani chlup, ba ani ‰tûtinka
ãistá. Pokud vláda pfiece jen udûlala nûjakou chybu, pak to bylo nevûdomky. Dovûdûli
jsme se, co v‰echno v BBC nefungovalo. Hlavnû v‰ak nefungovala cenzura. âást
starého vedení BBC odstoupilo. Nové se rychle omluvilo a Tony Blair chce udûlat za
vûcí tlustou ãáru. Problém je ale v tom, Ïe informace o zbraních hromadného niãení
byla nepravdivá. KvÛli této informaci se ‰lo do války a tak je zapotfiebí vytvofiit novou
nezávislou komisi, která to opût vysvûtlí. Tentokrát tyto komise budou dvû. Jedna ve
Spojen˘ch státech a druhá opût ve Velké Británii. Jmenují je, jak jinak, americk˘
prezident a britsk˘ premiér a pro jistotu v˘sledky budou známy aÏ po americk˘ch
volbách.

Dopad ‰etfiení Lorda Huttona se objevil jiÏ druh˘ den. BBC ve vysílání pro zahraniãí
si svého oblíbeného premiéra dala hned do znûlky a potichu se „znormalizovala“.

A jak se normalizuje v sousedních Spojen˘ch státech, kde media vedená CNN, byla
servilní vÛãi vládû a kde po poklesu volebních preferencí prezidenta Bushe nevûdí,
jak otoãit kabát. Tam to vzali z jiného konce. Pfii americkém fotbalu (pouÏil bych slova
kopaná, ale ona je to spí‰e házená) se zpûvaãka Janet Jacksonová jaksi odhalila. (O
tomto poãinu informuje na str. 11 lépe Vladimír Cícha z Vancouveru, kter˘ byl blíÏe
ãinu a mûl tudíÏ jasnûj‰í televizní obraz.)

Nebyl to první takov˘ poãin pfied televizními obrazovkami. Vloni, kdyÏ Rolling
Stones vymítali ìábla z Toronta, pouÏilo nesãetné mnoÏství bosorek pfied zraky
televizních kamer stejného rituálu. Nikdo se nepohor‰oval nad nemravností tûchto
neopatrn˘ch panen. Naopak ukázalo se to jako zbraÀ úãinná a do Toronta opût teãou
kulturní investice. Podle kanadsk˘ch norem pro televizní vysílání, pokud se tak stane
po 21. hodinû, na tom není nic ‰patného. Pouze by divák mûl dostat dopfiedu patfiiãné
upozornûní. To se na Super Bowlu nestalo. Pro budoucnost by tedy staãilo malé
upozornûní a zakázal bych pro jistotu sportovní pfienosy dûtem do ãtrnácti let. (Mají
trávit voln˘ ãas uãením a ne ãumûním na blbosti v televizi.)

Problém je v tom, Ïe by to mohlo pfiitáhnout jinou skupinu divákÛ a to tu, která nemá
o házení ‰i‰at˘m míãem vÛbec zájem a s napûtím by bez úspûchu ãekala celé hodiny
na Janet Jacksonovou. Situace je to zdánlivû nefie‰itelná. Ne tak pro na‰e jiÏní
sousedy. Ti to vyfie‰ili tak Ïe budou vysílat oskary chytrohoráck˘m pfiím˘m pfienosem.
Vysílat se bude, ale s pûtisekundov˘m zpoÏdûním. Pokud máme informace, pÛvabná
Janet vloni ani letos na oskarech nevystupovala ani vystupovat nebude. Herci a
zpûváci vãetnû Cher byli vÏdy fiádnû zahaleni. Tohle tedy problémem nebylo. Co v‰ak
vloni vzbudilo pozornost byly v˘roky nûkolika aktivistÛ proti válce v  Iráku a prezidentu
Bushovi. Ty ov‰em také letos neuvidíme. Neuvidíme Ïádn˘ skandál, tudíÏ se vlastnû
nemusíme dívat a autocenzura se  postará o zbytek nudy.

Aby nám to zde v Kanadû nebylo líto, tak i zde se vlk naÏral a koza zÛstala celá.
Nechci fiíkat, Ïe Don Cherry vyniká inteligencí. Ménû inteligentní neÏ on sám jsou v‰ak
jeho komentáfie t˘kající se evropsk˘ch hokejistÛ. Zkrátka pfiijal roli blba. To v‰ak
nikomu nevadilo. V okamÏiku, kdy se v‰ak neomalenû pustil do francouzsk˘ch
KanaìanÛ, dostal za vyuãenou.

Popularita Dona Cherryho je znaãná. Hlavnû díky tomu, Ïe divák má pocit, Ïe je
chytfiej‰í neÏ ten inteligent a hokejov˘ odborník na obrazovce. JenÏe o Donu Cherrym
se diskutovalo v parlamentu a tak nezávislá CBC pfiistoupila k opatfiení. Ïe vylep‰í
jeho profil a kdyÏ nûco nepatfiiãného plácne, tak to zkrátka neodvysílá. Jeho pofiady
zkrátka pfiedtoãí. A Don Cherry ten si zase bude dávat pozor na vlastní zobák.

Ne Ïe by mi bylo líto Dona Cherryho, ale je zvlá‰tní, jak pomalu pfiijímáme pronikání
plíÏivé cenzury do na‰eho Ïivota.

Ale‰ Bfiezina
***

Anketa
Otázka pro ãíslo 3/2004 znûla: Jaké je va‰e nejoblíbenûj‰í pivo? Které pivo by se mûlo do
Kanady z âR ãi Slovenska dováÏet, popfiípadû které pivo byste doporuãili sv˘m kanadsk˘m
znám˘m pfii náv‰tûvû v âR ãi na Slovensku?

Daniel âiÏinsk˘, Ïivnostník, Praha: M˘m nejoblíbenûj‰ím pivem je Eggenberg, dfiíve
âesk˘ Krumlov. BohuÏel jde o men‰í pivovar, za kter˘m, pokud vím, nestojí Ïádn˘
kapitálovû siln˘ investor, takÏe rozhodnû neovlivÀuje ãesk˘ monopolizovan˘ trh. MoÏná je
to ale dobfie, protoÏe pak mohou nabízet opravdové pivo namísto limonád s pivní pfiíchutí.
Za zmínku stojí také Bernard, osobité pivo s ãistou bílou pûnou. Rodinn˘ pivovar v
Humpolci vyrábí kromû Bernarda také Sváteãní leÏák v patentních lahvích znám˘ch ze
“star˘ch dobr˘ch ãasÛ”.

Radovan Holub, publicista, ·piãák: Moje nejoblíbenûj‰í pivo je Baron Trenck z
brnûnského pivovaru, kde se vafií také Starobrno. Mám rád také plzeÀská piva, zejména
dvanáctistupÀová.

Jan Chalupníãek, Calgary(?): Pilsner Urquell je nejlep‰í!!!
Petr Krejãí, politick˘ poradce, Praha: Jsem spí‰e milovník vína neÏ piva, tak má

odpovûì nebude úplnû kvalifikovaná. Ono také velmi záleÏí na tom, kde a kdo pivo ãepuje.
Leã nejvíce mnû chutí produkty pivovaru Bernard.

Petr RÛÏiãka, hudební manaÏér, Teplice: Tady není co fie‰it, na‰e jedniãka je PlzeÀsk˘
Prazdroj a dvojkou jsou Gambrinus a budûjovick˘ Budvar (ten bych do USA vozil, aby US
tupci poznali, jak chutná opravdov˘ Budweiser) a trojka je tfieba Staropramen nebo
Starobrno a je jich spousta dobr˘ch, ale ta PlzeÀ je opravdu  na‰e jedniãka, ale musí se tam
kupovat dvanáctka, ne stfiíbrná desítka.

Mike Sherriff, elektronick˘ inÏen˘r, Mississauga: Fandím zajímav˘m pivÛm z mal˘ch
nezávisl˘ch pivovarÛ.  Z ãesk˘ch piv, která jsou k dostání zde v Ontariu doporuãuji Budvar
- zde se ov‰em smí prodávat pod jménem Czechvar. Je to totiÏ pofiád je‰tû v ãesk˘ch rukou.
V Anglii, odkud pocházím, je v supermarketech dost dobr˘ v˘bûr ãesk˘ch a slovensk˘ch
piv.  Jinak je tomu zde v Kanadû v prodejnách LCBO. Náv‰tûvníkÛm âeské Republiky bych
doporuãil Budûjovick˘ Budvar a potom to, co se nabízí v nezávisl˘ch mal˘ch místních
pivovarech v oblastech mimo Prahu.

Anketa pro ãíslo 4/2004: Kterého politika pokládáte za nejhloupûj‰ího a kter˘ politick˘
v˘rok vás zaujal pro svou blbost.

Odpovûdi mÛÏete poslat e-mailem na adresu satellite1-416@rogers.com nebo faxem na
ãíslo 416/530-0069, mezimûstsky na ãíslo 1-877-333-6371. abe
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Bílí neangaÏovaní sloni dorazili do Toronta


