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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

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

O velkém procesu v malé soudní síni, zámcích, galeriích a restauracích
JestliÏe jsme odjíÏdûli z Toronta a zde zaãínalo jaro, v Plzni, kam jsme dorazili, jiÏ bylo toto roãní období v plném proudu. Kvetly tulipány a v restauraci hotelu Rous bylo
pfiíjemné posezení pod de‰tníkem. To jsme je‰tû netu‰ili, Ïe nás ãeká témûfi nejhor‰í jaro v Praze, protoÏe dny, kdy nepr‰elo by se daly spoãítat na prstech jedné ruky
a na prstech druhé ruky by se daly spoãítat boufiky spojené s krupobitím, a to je‰tû nejhor‰í boufie a pfiívalové de‰tû pfii‰ly po na‰em odjezdu.
Podobnû vypadala i politická scéna. Skuteãnû zvlá‰tní postavou putinovského typu je pfiedseda âSSD Jifií Paroubek, kter˘ vyhroÏuje soudními procesy kde se dá a

pokud je prohraje, tak se odvolává a tváfií se jako Ïe tyto procesy vyhrál a novináfii se ho bojí uÏ na cokoliv zeptat.

fotografové ze v‰ech deníkÛ a pokud tam byl nûjak˘
bulvární tisk, tak bulvární redaktofii na chodbû nehovofiili
sprostû a chovali se civilizovanû, takÏe byli k
nerozeznání od civilního tisku.
Jifií Paroubek, jelikoÏ prohrál, musel platit soudní v˘lohy,

tedy stal se sponzorem tohoto pfiedstavení a zaplatí
pouh˘ch 30 000 Kã, coÏ by na reklamu v nejvíce
sledovaném ãase zdaleka nestaãilo.
Pokud v‰ak vyhraje v pfií‰tích volbách, má se prost˘ lid

na co tû‰it. KaÏdopádnû Jifií Paroubek jiÏ byl v Moskvû
za sv˘m pfiítelem Vladimírem Putinem a pfiislíbil mu, Ïe
pokud vyhraje volby, uvítá ho jako prvního státníka v
Praze.
Soud tedy dopadl pro Jana Kubiceho dobfie.

Problémem je, Ïe propojení podnikání a politiky
pokraãuje. Tuto nedûli se konala v Kutné Hofie

není této kratochvíle u‰etfien. Pod jeho okny se dva dny
pfied prezidentov˘mi narozeninami objevila figurína
ovûnãená narcisov˘mi kvûty, která ho nápadnû
zpodobÀovala. V poslední dobû vadí jeho pfiístup k
Lisabonské smlouvû. Pfii tom jeho otázky ohlednû
Lisabonské smlouvy mohou b˘t legitimní. Lid se dûlí na
stoupence a odpÛrce tohoto dokumentu, ale témûfi
nikdo si jej nepfieãetl.
Jedním z umûlcÛ, ktefií nemají s prezidentem ten

nejlep‰í vztah je v˘tvarník David âern˘. V tûchto dnech
vystavuje Entropu v galerii Dox v Praze Hole‰ovicích
(v˘stava potrvá do 4. ledna 2010). Pfii boufice a silném
de‰ti sice elektronika nefunguje, ale jinak je o exponát
obrovsk˘ zájem. Zajímavé je také podívat se na
náv‰tûvníky: v‰ichni mají digitální fotoaparáty a

JiÏ evergreenem je jeho spor s b˘val˘m fieditelem
Útvaru pro odhalování organizovaného zloãinu Janem
Kubicem. Soud, u kterého jsme byli pfiítomni se konal
pfied Mûstsk˘m soudem v Praze na Karlovû námûstí.
Charakteristické pro Paroubka je, Ïe se ani neobtûÏuje
k soudu pfiijít. On na to má pfiece lidi, zatímco druhá
strana si musí v‰e zajistit. Celková suma, kterou
Paroubek poÏadoval byla 100 000 Kã. Zpráva o
pronikání zloãinu do státní správy pr˘ po‰kodila jeho
rodinn˘ Ïivot. JiÏ zde se nask˘tá otázka, o jak˘ rodinn˘
Ïivot se jednalo, protoÏe ministersk˘ pfiedseda byl
zrovna v tu dobu v pfiechodu z jednoho manÏelství do
druhého. Tedy, jestli rodinn˘ Ïivot v prvním manÏelství,
které se jiÏ skonãilo, ãi v druhém, které se je‰tû nezaãalo.
Soudce Martin Valehrach s ohledem na nález Ústavního

soudu z dubna leto‰ního roku rozhodl, Ïe spor s
ministerstvem vnitra je tfieba oddûlit a pokraãovat v
nûm pfied pfiíslu‰n˘m správním orgánem, zatímco soud
proti Janu Kubicemu mÛÏe probûhnout okamÏitû.
Rozdûlil tedy poÏadovanou ãástku na dvû poloÏky po
50 000 Kã.
Dal‰í perliãkou bylo, Ïe ParoubkÛv právní zástupce

Emerich Slavík naz˘val tuto zprávu, tak jak je velice
ãasto nepfiesnû naz˘vána i v médiích, Kubiceho zprávou.
Tím vlastnû nahrál na smeã právnímu zástupci Jana
Kubiceho Milanu Hulíkovi, Ïe uÏ tímto názvem pfiiãítá
Janu Kubicemu autorství zprávy. Pfii tom se jednalo o
materiály, které na‰li detektivové v bytû zavraÏdûného
mafiána Franti‰ka Mrázka. Jinou kuriozitou byla ãást
Ïaloby, Ïe Jan Kubice nezabránil úniku této zprávy z
parlamentu, kam ji pfiedal v reÏimu tajné. Za pfiedání
zprávy médiím byli pokutováni poslanci Ivan Langer
(stal se po volbách ministrem vnitra za ODS) a lidovec
Pavel Severa. Oba tento pfiestupek odnesli niÏ‰ím
penûÏním trestem neÏ je suma, kterou poÏadoval
Paroubek od Kubiceho.
Atmosféra v úter˘ 9. ãervna 2009 pfied Mûstsk˘m

soudem byla zajímavá tím, Ïe na soudu byly pfiítomny
v‰echny hlavní rozhlasové a televizní stanice. Dále pak

demonstrace asi stovky lidí proti uzavfiení místního
pivovaru, kter˘ pfievzala jedna z nadnárodních
pivovarnick˘ch spoleãností. „Pochopitelnû, Ïe se nic
nezmûní,“ fiíkají demonstranti, „ale nechceme to nechat
bez pov‰imnutí.“ Problémem je, Ïe zákony se stále více
tûmto spoleãnostem pfiibliÏují. Ba, Ïe tyto spoleãnosti
zaãínají zákony ve jménu svobodného trhu diktovat a
politici je na poÏádání v parlamentu jako novelu zákona
velice rychle prosadí. Zatímco na zmûnu zákona o
obãanství ãekáme fiadu let.
Prezident Václav Klaus sv˘mi antiekologick˘mi

aktivitami a zahledûním sám do své vlastní moudrosti
se stal terãem, do kterého se strefuje sv˘mi ‰ípy humor
prostého lidu. JiÏ v 15. století Jeron˘m PraÏsk˘ pofiádal
happeningy, pfii kter˘ch si dûlal legraci z mocn˘ch,
vãetnû Václava IV. Ani jeho jmenovec Václav Klaus

Jan Kubice 9. června 2009 během soudu

s Jiřím Paroubkem

Jan Kubice odchází od soudu s advokátem

Milanem Hulíkem

Figurína Václava Klause na Hradě při

oslavách jeho narozenin

Pokračování na str. 5

Nové centrum současného umění Dox v Praze
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