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Blahoslaven˘ ten, kter˘ nesedá s mocn˘mi u jednoho stolu

Byl to podivn˘ víkend. V sobotu jsem se chystal na
âeskoslovensk˘ neb, jak se teì fiíká, na âesk˘ a
Slovensk˘ den. JenÏe lilo jako z konve a jelikoÏ jsem
mûl druh˘ den kázání v âeskoslovenském baptistickém
kostele a potfieboval jsem ho dokonãit a v nedûli se
konala na stejném místû Vzpomínka na popravu Milady
Horákové, rozhodl jsem se, Ïe pojedu na Masaryktown
na velocipédu o den pozdûji.
Dokument o procesu s Miladou Horákovou Proces H

jsem vidûl pfied rokem v Praze, kdy byl odvysílán
âeskou televizí v dnech v˘roãí procesu od 31. kvûtna
do 9. ãervna 2009. Jedná se o deset dvaapadesáti
minutov˘ch ãástí. K mému pfiekvapení tam byl i
dokumentarista Martin Vadas, kter˘ k filmu mûl odborn˘
komentáfi a vysvûtlil fiadu nejasností a popsal to, jak
tento snímek vznikl. Kdy se pouÏilo filmu, kdy zvukového
ãi písemného záznamu. Zajímavé na filmu je, Ïe se
nedochovaly fieãi obhájcÛ. Pfii druhém shlédnutí film
vypadal je‰tû depresivnûji neÏ poprvé. âlovûk si
uvûdomuje nelidskost doby i celou atmosféru
padesát˘ch let.
V druhé pÛlce veãera byl uveden film Zuzany Hahnové

Voices Within Walls, kter˘ byl natoãen vloni v listopadu.
Jedná se o experimentální audiovizuální projekci.
BohuÏel diváci mûli moÏnost sledovat pouze vizuální
projekci. Zvuk byl velice nekvalitní, obzvlá‰tû byl
problém, kdykoliv se ve filmu objevila oranÏová barva
a tak lze usoudit, Ïe se jednalo spí‰e o závadu v
projektoru.
Oba filmy spolu tématicky souvisely a pojednávaly o

období padesát˘ch let u nás. Film Zuzany Hahnové byl
roz‰ífien˘ i o svûdectví lidí ze Severní Koreje a z Kuby,
kde jsou lidská práva komunistick˘m reÏimem stále
drasticky po‰lapávána.

V dokumentu Martina Vadase mnû pfiipadala zajímavá
anal˘za jednoho z historikÛ, Ïe totalita chce nejprve
‰okovat a kdyÏ získá souhlas vefiejnosti, pak teprve
uplatní do dÛsledku svou moc.
Nemohl jsem se ubránit srovnání s tím, co se dûlo v tu

dobu v torontsk˘ch ulicích, kdy na bezpeãnostní opatfiení
pfii summitu G8/G20 se vynaloÏilo pfies miliardu dolarÛ.
Policie v‰ak nebyla schopná ochránit ani pár obchodÛ
na Yonge Street. Ne jedna, ale hned nûkolik kamer z
rÛzn˘ch úhlÛ zabíraly, jak v˘trÏníci rozbíjejí v˘lohy. Lidé
se fotografovali pfied hofiícími policejními auty.
Vzpomnûl jsem si, jak zaãala normalizace v

âeskoslovensku v roce 1969, kdy nûkdo hodil do
v˘lohy Aeroflotu kámen. Zlí jazykové tvrdili, Ïe to byl
agent KGB. KaÏdopádnû se to hodilo k tomu, aby
normalizace mohla zaãít a o pár mûsícÛ pozdûji v srpnu
1969 jiÏ policie nelítostnû zasáhla.
V sobotu veãer torontsk˘ starosta prohlásil, Ïe takovou

kriminalitu mûsto nezaÏilo. Tvrdím si oponovat, zaÏilo
hor‰í vûci, tfieba kdyÏ se postfiílejí pfiíslu‰níci rÛzn˘ch
mafiánsk˘ch skupin v severním Torontu nebo v oblasti
Jane a Finch.
Tak to bylo ten první den, v sobotu, kdyÏ jsme mûli b˘t

‰okováni. Druh˘ den, v nedûli, pfii‰la represe. Bylo
zatãeno okolo tisíce lidí, vãetnû novináfiÛ, pracovníkÛ
TTC, studentÛ. Nûktefií byli svázáni hodiny na de‰ti. V
tu dobu jsem jel ze vzpomínky na Miladu Horákovou a
zastihla mne boufie. Nemûl jsem svûtlo a tak jsem
poprvé naloÏil kolo do torontského metra. Jezdila pouze
jedna linka.
Na ‰tûstí. MoÏná, Ïe bych si zopakoval listopad roku

1968, kdy jsem byl obvinûn pfiíslu‰níkem VB
Zámeãníkem, kter˘ mne zatknul a jak sám u soudu fiekl:
„·oupnul jsem milého Bfiezinu do Roburu!“
A co prÛzkum vefiejného mínûní? Víc, jak dvû tfietiny

dotázan˘ch se zásahem policie souhlasí. Souhlasí
politici, souhlasí televizní komentátofii. Jinak se o tom jiÏ
nemluví. Zjistilo se, Ïe policejní inspektor byl ‰patnû
informován sv˘m právníkem, Ïe policie nemûla takové
pravomoci, jak tvrdila. Nesmûlá kritika se objevuje
pouze z torontského tisku.
Jak jiÏ to b˘vá po boufii pfii‰la do Toronta vedra a

okurková sezóna. Televizní noviny jsou vysílané od
bazénÛ. Vypravil jsem se k nejbliÏ‰ímu, kter˘ je na rohu
ulic St. Clair a Caledonie. KdyÏ jsem tam dorazil, byl
bazén zavfien˘. Nikde ani cedulka se zdÛvodnûním.
Opût jsem sednul na velocipéd a dojel k jezeru, kde
je‰tû vloni fungoval bazén Sunnyside. Lidé bûhali kolem
a jezdili na koleãkov˘ch bruslích. Dûti se popelily v
písku. I tento bazén byl zavfien˘. Ani nejmen‰í potuchy,
Ïe by se zde nûco dûlo. Îádná cedulka, pouze
upozornûní, abych volal na novû zfiízené ãíslo 311.
KdyÏ jsem tam zavolal, operátorka ani nevûdûla, Ïe
bazény nefungují.
Nakonec jsem se znechucenû odebral k Alex Duff

Pool, kter˘ nûjak˘ umûlec pfied léty zniãil tak, Ïe se tam
nedá plavat. KdyÏ jsem pofiadatelku u dvefií poÏádal,
jestli by mi mohla rozmûnit dolar, odpovûdûla, Ïe tam
není od toho.
Z minulosti vím, Ïe automat na Coca-Colu vrátí drobné.

Obûtoval jsem tedy dolar. A co globalizovan˘ automat?
SeÏral mÛj dolar a nevydal ani drobné ani plechovku.
Ode‰el jsem do pfiecpané ‰atny a zeptal jsem se, jestli
nûkdo nemá drobné. Nûjak˘ Ital v dresu s nápisem Totti
na zádech pravil, Ïe má. Do‰el do skfiíÀky a skuteãnû
mi vûnoval quarter. Chtûl jsem mu dát za odmûnu
dolar, ale on to odmítl. Nechtûl nic. A já v tom okamÏiku
pochopil, Ïe to v tomhle mûstû je‰tû není tak zlé.

Ale‰ Bfiezina
***Režisér Martin Vadas

I v tom největším horku, lze nalézt řešení
Autorn neznámý - zasláno e-mailem


