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Pan Jiří Brady převzal 
ve čtvrtek, 22. ledna z rukou 
Davida C. Onleyho – zástupce 
guvernéra provincie Ontario 
a kancléře Řádu, nejvyšší 
provinční vyznamenání.

Order of Ontario – nejvyšší 
ontarijské civilní vyznamenání, 
bylo panu Bradymu uděleno 
v souvislosti s jeho celoživotním 
úsilím týkajícím se obrany 
lidských práv a svobod.

Ontarijská vláda propůjčuje 
toto významné ocenění těm 
osobnostem, které svojí 
činností významně prospívají 
společnosti doma i ve světě. 
Za jejich vynikající kvality a 
skutky v jakékoliv sféře lidského 
konání.

V minulosti získaly toto 
ocenění osobnosti na poli 
vzdělávání, umění, vědy, 
lékařství, multikulturalismu, 
obchodu, sportu a mnoha 
dalších.

Každý rok je Order 
of Ontario udělován 25 
osobnostem, jimž je doživotně 
propůjčen a kteří jsou zároveň 
oprávněni užívat titulu ’O. Ont.’.

 
Rozhovor s panem Jiřím 
Bradym, O. Ont. přineseme 
v některém z následujících 
vydání Nového Domova.     

Soňa H. Metcalfe

Ontarijský řád udělen

George Brady, O. Ont.

Nový Domov si touto cestou dovoluje panu Bradymu 
co nejsrdečneji poblahopřát a poděkovat mu za jeho 
působení na poli šíření informovanosti o holocaustu a 
rasové nesnášenlivosti.

S radostí oznamujeme, 
že hala na Silvestra byla 
opět nacpaná do posledního 
místečka. Jak je vidět z 
naší fotoreportáže na www.
czhappening.blogspot.com,  
všichni přítomní se opět 
velice dobře bavili.

Kapela Spring 68 se své 
role - uspokojit milovníky 
různých žánrů krajanské i 
mezinárodní muziky, opět 
úspěšně zhostila.

100% Bio zeleninová 

Montrealská Silvestrovská zábava 

V říjnu 2008 byla Divadlu Za rohem ve Vancouveru, udělena 
ministrem zahraničních věcí České republiky Karlem 
Schwarzenbergem cena Jana Masaryka Gratias Agit. Toto ocenění 
uděluje ministr každoročně od roku 1997 obětavým lidem, kteří 
se svou prací zasloužili a zasluhují o věhlas českých rukou a 
myšlenek a kteří zviditelňují Českou republiku mimo její hranice. 

V Černínském paláci v Praze ji letos přebíral Jiří Adler, který 
již po dvacet let v souboru pracuje jako dramaturg, producent, 
inspicient a někdy i herec, a spoluzakladatel divadla a dlouholetý 
umělecký a organizační vedoucí profesor Josef Skála. Ten 
převážnou většinu inscenací se souborem nastudoval, působil i 
jako dramaturg, producent, scénograf a mnohdy ztělesnil i hlavní 
postavu. Přestože je divadlo v povědomí české a slovenské 
krajanské komunity - a dnes i v domácích divadelních kruzích - 
již dobře zapsáno, využili jsme této příležitosti k rozhovoru s prof. 
Josefem Skálou.

Třicetileté Divadlo Za rohem 
s cenou Gratias Agit

polévka a španělské ptáčky 
- s nimiž se kanadská 
část publika setkala prý 
poprvé, byly oceněny coby 
vynikající. 

Zákusky, domácí 
cukroví a pouťové 
koláčky s tvarohem šly na 
dračku, a vyhlášené řezy 
Eriky Tománkové, polité 
čokoládou se šlehačkou a 
zmrzlinou ke kávě, dokonale 
uspokojily i ty největší 
mlsouny.

Kouzelník sekal hlavy a 

prováděl kouzla za pomoci 
dětí, kterým se na konci 
zábavy - jak nám rodiče 
prozradili, vůbec nechtělo jít 
domů.

A tak je tady nový rok, 
do něhož přejeme všem 
našim přátelům a známým, 
kteří se nemohli dostavit, 
přemíru štěstí, zdraví a 
dobré pohody.

Vaši pořadatelé 
Honza Chlumský 

a Erika Tománková

Pokračování na straně 2



S hlubokým zármutkem oznamujeme,
že 10. října 2008, ve věku 96let

zemřela
maminka (nedávno zemřelého ing. V. Kuchaře), 

babička, prababička,

paní 

Marie Plecitá
Pozůstalá rodina:

dcera Dagmar,
snacha Eva,

vnoučata Jana, Michala, Klára,
pravnoučata Sabrina, Alexa, Luke, Tristan a Nicholas.

Milí čtenáři, krajané,

leden byl důležitý zejména z hlediska socio-politického. Především, 
Spojené státy potvrdili inaugurací nového šéfa v Bílém domě. 
Obamovo zvolení vzbudilo ve světě vlnu nadšení a zároveň s ním 
se objevilo mnoho otázek a očekávání. Evropa přijala rozhodnutí 
američanů velmi kladně a z řad jejích představitelů je vůči novému 
prezidentu již nyní patrný zjevný respekt. Nemálo z vás na povolební 
situaci v USA reagovalo svými příspěvky. Je zajímavé, že zamyšlení 
o zmíněném volebním výsledku přicházejí z vašich řad ve velmi 
podobném - společném duchu, tj. jsou mnohem rezervovanější, 
přízemnější, „spásně“ neoslavující. Bude zajímavé sledovat prvních 
šest měsíců nové americké administrativy zejména v souvislosti 
s českým předsednictvím v Radě Evropy. Česká republika nastoupila 
svůj šestiměsíční mandát 1. ledna. A nelze říci, že by byl klid. Máme 
tu různé ekonomické balíčky, které by měly - v dnešní nestabilní době, 
posílit ekonomiky evropských států, je tu český euroskepticismus - 
jež našemu prezidentství značně komplikuje situaci, jsou tu klesající 
zásoby plynu a problémy s jeho dodávkou z Ruska a transportem přes 
Ukrajinu, je tu slovenský přechod do eurozóny, Entropa, spor USA a 
EU o hovězí, otazník na kanadské politické scéně i kanadská snaha o 
prohloubení hospodářské spolupráce s EU, blízkovýchodní otázka a 
další a další… Je tu mnoho o čem informovat a zamýšlet se. Chceme se 
pro to minimálně po dobu českého předsednictví pravidelně ohlížet za 
uplynulými týdny (ideálně šesti), informovat konkrétněji o dění v Unii 
a o úspěších i případných pádech české diplomacie.

V tomto čísle přinášíme vaše reakce na povolební situaci 
ve Spojených státech, včetně malého ohlédnutí za Bushovým 
prezidentstvím. Opět jsou tu řádky našich/vašich oblíbených autorů, 
po jejichž přečtení se člověk cítí tak nějak mile. Přinášíme vám 
také pozvánky na zajímavé kulturní zážitky a věříme, že se necháte 
inspirovat.

Ti z vás, kteří postrádají pozvánky na akce konané ve svém kraji – 
dejte nám vědět. Ozvěte se nám. Napište, co se děje u vás.

Doufáme, že se vám druhé vydání Nového Domova roku 2009 bude 
dobře číst. Zachovejte nám přízeň.

Vaše redakce. 

Editorial
p 30. ledna, pátek, 
zahájení putovní výstavy 
Eugen Suchoň - Life and 
work. Místo: Latitude 44 
Gallery, 2900 Dundas St. 
W., Toronto. Výstava trvá do 
28.2.09. Vstup zdarma. Více 
na: www.latitude44gallery.com

p 4. února, středa, 
Fidelio - L. van Beethoven, 
se sólistou opery Národního 
divadla v Praze panem 
Zdeňkem Plechem. Uvádí 
Canadian Opera Company 
ve Four Seasons Centre 
for the Performing Arts, 145 
Queen St. W., Toronto.
Další reprízy: 7.2, 12.2., 
15.2., 18.2., 21.2. a 24.2.

p 5. února, čtvrtek, 
Antonín Dvořák: Rusalka. 
Česky s anglickými titulky! 
Uvádí Canadian Opera 
Company ve Four Seasons 
Centre for the Performing 
Arts, 145 Queen St. W., 
Toronto. Další reprízy: 8.2., 
11.2., 14.2., 20.2.

p 13. února, pátek, kon-
cert Zemlinského kvarteta se 
skladbami W.A. Mozarta, 
B. Smetany a A. Zemlinskeho 
pro Kitchener-Waterloo 
Chamber Music Society. 
Místo: 57 Young St. W., 
Waterloo, Ont. Tel.: 519-886-1673.

p 14. února, sobota, 
Společenský ples farnosti sv. 
Václava. Kostel sv. Vá-
clava, 496 Gladstone Ave., 
Toronto. Hudba Miro Letka, 
večeře a tombola. 
Vstupné $30 CAD. Vstupenky 
v neděli po bohoslužbě 
nebo tel.: 416-516-1873.

p 14. února, sobota, 
koncert Zemlinského kvarteta 
se skladbami W.A. Mozarta, 
L. Janáčka a A. Zemlinského 
pro Gordon Jeffery Music Trust. 
Místo: Wolf Hall, Central 
Library, 251 Dundas St., 
London, Ont. Tel.: 718-956-6092.

p 16. února, pondělí, 
koncert Zemlinského kvarteta 
se skladbami W.A. Mozarta, 
L. van Beethovena a 
A. Zemlinského v rámci 
letošního ročníku Pro Musica. 
Místo: Place des Arts, 
260 de Maissoneuve Blvd., 
Montreal. Tel.: 514-842-2112 
nebo 866-842-2112.

p 18. února, středa, 
koncert Zemlinského kvarteta 
se skladbami W.A. Mozarta, 
J. Myslivečka a A. Rejchy 
pro The Mozart Society. 
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Místo: First Unitarian Congregation 
of Toronto, 175 St. Clair Ave.W. 
Toronto, Vstupné $20 CAD 
(členové Mozartovy společnosti zdarma). 
Tel.: 416-481-7294.

p 19. února, čtvrtek, 19:30 hod, 
koncert Zemlinského kvarteta 
v rámci cyklu Nokturna ve městě 
se skladbami A. Zemlinského, 
L. Janáčka, J. Suka a B. Smetany. 
Místo: kostel sv. Václava, 
496 Gladstone Ave., Toronto. 
Vstupné $25 CAD.

p 20. února, pátek, 
The Fairmont Royal York Hotel, 
Charitativní Gala večer na pod-
poru nadace SickKids. 
Kontakt Erica Viezner, 
tel.: 416-766-5574. 

Třicetileté Divadlo Za rohem s cenou Gratias Agit Text a foto: Věra Kohoutová

Pokračování ze strany 1

Co získání tohoto ocenění 
znamená pro Divadlo Za rohem 
a co znamená pro Vás osobně, 
pane profesore?
Spadlo, tak říkajíc, z modrého 
nebe. Postupem času (a zvláště 
pak při seznámení se s letošními 
laureáty, jejichž úžasné životní 
příběhy by naplnily hodně 
tlusté knihy) jsem si začal 
uvědomovat, že to možná tak 
zcela náhoda nebyla. Jak člověk 
stárne, dochází mu, že mnoho  
životních náhod tak úplně 
náhodných není, a že možná 
někde tam nahoře už je mnoho 
věcí předem napsaných, takže se 
odehrají přesně v okamžiku, kdy 
jejich naplnění jakoby dozrálo.
Pro Divadlo Za rohem se vloni 
uzavíral třicetiletý cyklus 
existence. Oslavili jsme to 
dvěma diametrálně odlišnými, 
a přesto umělecky, divácky 
i finančně velice úspěšnými, 
inscenacemi. Dramatizace 
Obsluhoval jsem anglického 
krále od Bohumila Hrabala 
nutila k zamyšlení a mnohdy 
i dost bolestnému účtování s 
minulostí, zatímco naše úprava 
hry Nebe na zemi od V+W+J 
měla diváky pobavit, rozesmát, 
pohladit a dodat tolik potřebný 
optimismus. Výročí roku ‘68, 
a tedy čtyřiceti let od odchodu 
většiny členů souboru do nového 
domova, jsme připomněli 
vynikající hostující inscenací 
pražského divadla Viola 
Normální okruh, s Viktorem 
Preissem a Jiřím Lábusem.
Jeden cyklus práce divadla se 
uzavíral a nový současně začínal 
– s novými, mladými členy 
souboru i výboru divadla, kteří 
přebírají štafetu na těch dalších 
třicet let...
Pro nás, zasloužilé členy, je 
Gratias Agit oceněním tří 
desetiletí práce a potvrzením, 
že se nám podařilo obohatit 
život zdejší krajanské komunity, 
a že se naše divadlo stalo 
skutečnou součástí celkové 
české divadelní kultury. Pro 
nové členy je to stimul. V jejich 

rukách je budoucnost Divadla 
Za rohem, která - stejně jako u 
každé kulturní a jiné instituce 
- vyžaduje regeneraci, nové 
přístupy a mladou krev. O tom 
je přece život, jedině to zaručuje 
další existenci a hlavně vývoj. 
Pro mne osobně tohle ocenění, 
kterého si nesmírně vážím, 
znamená také určitý životní 
mezník. Uvědomil jsem si, 
že to bylo nejen třicet let mé 
práce v Divadle Za rohem, ale 
zároveň se uzavíralo padesát let 
mé intenzivní práce v divadle 

vůbec. Padesát let jedné velké 
lásky, která výrazně ovlivnila a 
obohatila všechny aspekty mého 
života a snad se i dotkla životů 
jiných. Samozřejmě nehodlám 
s divadlem skončit, ale tak jako 
v medicíně, už i v divadle mi  
přísluší role pouze podpůrná. 
Moc se těším, že mi osud 
umožní ještě dlouho se radovat z 
dalších úspěchů divadla a mnoha 
nových a krásných uměleckých 
zážitků. Nakonec - kdyby nám 
někdo před pár desetiletími 
řekl, že tato pocta - která patří 
všem těm více než dvěma 
stovkám nadšenců, kteří kdy ve 
vancouverském českém divadle 
pracovali, a i těm tisícům našich 
věrných diváků, kteří kdy naše 
představení shlédli - nám navíc 
bude udělena v Černínském 
paláci v Praze význačným 
představitelem a mecenášem 
našeho protikomunistického 
exilu - knížetem Karlem 
Schwarzenbergem, považovali 
bychom ho za blázna. 
Ovšem, jak říkal pan Hrabal: 
„…Neuvěřitelné se stalo 
skutkem...“.

Celý život jste se věnoval dvěma 
láskám - medicíně a divadlu. 
V obou jste dosáhl mnoha 
úspěchů. Co rozhodlo o tom, že 

jste na studiích zamířil právě k 
lékařství?
Přiznávám bez mučení, že za 
mne rozhodli rodiče. Vystudoval 
jsem Nerudovo gymnázium 
na Malé Straně, které bylo 
víc divadlem než školou. 
Samozřejmě jsem se po maturitě 
přihlásil na divadelní fakultu a 
udělal přijímačky. Rodičům jsem 
se to ovšem bál říct. Když se to 
provalilo, dali mi na vybranou 
- buď okamžitě přestoupím 
na medicínu, nebo nemám 
kde bydlet. Jako syn třídního 

nepřítele jsem se na univerzitu 
dostal pouze na tzv. děkanskou 
výjimku a nárok na kolej nebo 
stipendium jsem neměl. Rodiče 
mi tehdy řekli: je možné se živit 
medicínou a divadlo dělat jako 
koníčka, ale obráceně to nejde. 
Když jsem později dostal rozum, 
dal jsem jim zcela za pravdu.

Obě tyto Vaše lásky žily v tiché 
symbióze. Co dávala jedna 
druhé?
Medicínské a přírodovědecké 
vzdělání považuji, vedle 
filozofie, za nejzaokrouhlenější 
přípravu a přístup k životu. 
Nutí nejen k hledání odpovědí, 
k porozumění, ale i k pokoře. 
A kumšt vyjadřuje a naplňuje 
onu druhou, racionálně 
nepostižitelnou, a zároveň zcela 
nezbytnou část lidské existence. 
Odbočení z jednoho do druhého 
poskytuje odpočinek a zabraňuje 
vyprázdnění energetické nádrže 
- angličtina má pro to přesný 
výraz burnout. Takže jsem 
nikdy v životě necítil, že dělám 
zaměstnání. Obojí mi připadalo 
jako koníček. Navíc jsem měl 
to štěstí, že v obou oborech se 
mi podařilo pracovat tvořivě 
a spolupracovat a učit se od 
opravdu špičkových lidí.

O Vaší lékařské práci se ví 
mnohem méně, než o Vašem 
působení v divadle. Můžete 
nám o ní alespoň stručně něco 
povědět?
Tak úplně tomu není. Ve 
vědeckých a medicínských 
kruzích je tomu právě naopak. 
Hodně jsem publikoval a jezdil 
po celém světě přednášet. Kromě 
medicíny jsem udělal také 
doktorát lékařských věd a od 
roku 1984 jsem byl profesorem 
dětského lékařství se specializací 
na onkologii. Ten můj druhý 

život v kumštu ze mne však 
udělal profesora drobátko 
neortodoxního, otevřeného 
mnohým, skoro-kacířským 
přístupům. To se mi vyplatilo, 
neboť to vedlo k několika dost 
revolučním přístupům v léčbě 
zhoubných onemocnění. Stál 
jsem u kolébky transplantací 
kostní dřeně, a protože kvalitu 
života považuji za důležitější 
než jeho délku, věnoval jsem 
mnoho let vývoji netoxické 
léčby, která dává pacientovi 
šanci na normální budoucí život. 
Podařilo se to a  nacházím velké 
uspokojení ve faktu, že dnes 
chodí po světě stovky patnácti až 
dvacetiletých, zcela normálních 
výrostků, kteří by tu - bez té mé 

tehdejší metody - buď už dávno 
nebyli anebo by žili strašně 
bolestný a značně omezený 
život. V medicíně a výzkumu 
se málokterému vědci podaří 
vyvinout novou věc od teorie 
až po praktické využití. A já to 
štěstí měl.

Jako lékař máte zajisté vizi, jak 
bude vypadat zdraví Kanaďanů 
a Čechů po nějakém tom 
desetiletí. Co mají společného ?
Nejsem odborník na sociální 
aspekty zdravotní péče. Spíš 
mi teď leží na srdci budoucnost 
celé naší západní civilizace, 
která se mi zdá přinejmenším 
velice nejistá, pokud už není 
zcela ztracená. A protože hodně 
věřím na psychosomatiku, 
tedy interakci mezi zdravím 
duševním a fyzickým, mám 
obavu, že život příštích generací 
bude záviset víc na jasnozřivé a 
racionální sociologii, ideologii 
a filozofii než na molekulární 
biologii. V tom lítají stejně tak 
Kanaďané jako Češi.

Čím jste se zapsal ve svém 
divadelním souboru? Co 
nového jste jako režisér a 
dramaturg  přinesl?
Pracoval jsem v Divadle Za 
rohem od jeho začátků, takže 
jsem vlastně začal „zapisovat“ 
už první řádky jeho kroniky. 
Během těch dvaatřiceti let 
jsem se samozřejmě neustále 
učil. Pracoval jsem zároveň 
v kanadském profesionálním 
divadle a nikdy jsem neuznával 
kvalitativní rozdíl mezi prací 
amatérů a profesionálů. Divadlo 
není buď profesionální, nebo 
ochotnické. Divadlo je buď 
dobré, nebo špatné. Navíc 
profík musí někdy dělat i věci 
čistě komerční, protože si tím 
vydělává na chleba. Kdežto 
amatér tuto „výmluvu“ nemá. 
Snažil jsem se vždy, aby 
inscenace Divadla Za rohem 
byly chytré a inspirující. Aby 
diváka nejen pobavily, ale 
aby ho i donutily k zamyšlení. 
Usiloval jsem o to, aby ti, 
kteří přípravě představení 
nezištně věnují stovky hodin 
svého volného času, byli za 
svou práci odměněni dobrým 
pocitem, který přichází pouze 
s nejlepším výsledkem. Po 
sametové revoluci jezdí 
naši diváci pravidelně do 
staré vlasti. Navštěvují 

Karel Schwarzenberg Jiří Adler a Josef Skála při slavnostním udílení cen Gratias Agit.

a
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Nové divadlo připravuje druhé 
představení této sezóny – komedii 
Jean-Baptisty Moliéra Chudák 
manžel (známou též pod názvem 
Jíra Danda - chudák manžel). 
Vybrala si ji pro svou režijní 
práci Zuzana Martinková, která 
do hlavní role obsadila Romana 
Kozáka. V dalších rolích: Radka 
Tamchynová, Martin Bonhard, 
Lenka Kimla, Lenka Nováková 
(v alternaci), Jan Šmíd, Viktor 
Matejkovič. Hudební doprovod: 
Bohdan Zatovkaňuk. Bohdanovy 
hudební schopnosti si režisérka 
velmi pochvaluje: „…Dělám s 
Bohdanem velice ráda, protože 
mám ze spolupráce s ním jenom 
dobré zkušenosti. Stačí mu říci A 
a do Z to domyslí sám.”

Nedávno jsme viděli 
Zuzanu Martinkovou v náročné 
dramatické roli Terezy v 
dokumentárním dramatu Viliama 
Klimáčka Horúce leto 68. To, 
k čemu se připravuje nyní, je 
diametrálně odlišné: „Doma mě 
obsazovali většinou do komedií, i 
když jsem si zahrála také několik 
dramatických kusů. V torontském 
Novém divadle možná divákovi 
utkvěla v paměti tragikomická 
role Hermíny ve Staré dobré 
kapele. Na rozdíl od ní se ale 
Tereza v průběhu dramatu vyvíjí, 
prožívá několikero přerodů - od 
mladého děvčete po zkušenou 

starší ženu, od začátků emigrace 
až po uplatnění se v zahraničí. V 
komedii se postava vykreslí hned 
na začátku a v průběhu hry je 
potřeba ji věrně hrát.” zamýšlí se 
nad nástrahami rolí režisérka.

Všichni, které oslovila, mají 
za sebou nejednu hereckou 

zkušenost; Radka Tamchynová 
je režiséry obsazována z mnoha 
důvodů - především je to 
pracovitá a spolehlivá herečka, 
která zvládne i náročné postavy 
(vzpomeňme třeba paní Duškovou 
ve hře Mozart v Praze), umí 
zpívat i tancovat (viz role v 
muzikálu Holka nebo kluk), líbí 
se i v naivkách (Adam Stvořitel). 
Má přirozený civilní projev.

Martin Bonhard je herec 
podobných kvalit, a zároveň má tu 

výhodu, že po hercích jeho typu 
bývá vždycky poptávka. Kolik 
rolí odehrál, to sám neví, protože 
to nepočítá - jak řekl kdysi při 
rozhovoru, ale za všechny si 
připomeňme jeho sympatického 
a přesvědčivého Miloše Hrmu v 
loňské hře Ostře sledované vlaky.

Lenka Nováková se dnes 
věnuje více zpěvu než divadlu, i 
když v jejím případě je těžké říci 
v čem je talentovanější. Pracuje se 
zaujetím a oddaností. Naposledy 
připomeňme roztomilého Anděla 
z Amoriády.

Jan Šmíd patří mezi herce, 
jejichž růst je téměř hmatatelný. 
Vytvořil celou řadu rolí, v nichž 
uplatnil svoji vysokou postavu, 
nosný hlas a smysl pro situaci; ať 
už to bylo v muzikále Holka nebo 

kluk nebo povídkové hře Zdaleka 
není tak ošklivá, jak se původně 
zdálo. Všichni, společně s Lenkou 
Kimlou, patří dnes ke kmenovým 
členům české divadelní 
společnosti. Vybere-li si režisér ke 
zpracování Moliéra, obvykle volí 
jistotu. Snad také proto je Moliér 

základním autorem repertoáru 
snad každého amatérského 
divadla. Dobře se hraje, režíruje a 
kladně je rovněž přijímán diváky. 
Zejména našimi, kteří - jak sami 
mnohokrát v anketách potvrdili, 
mají rádi hry lehkonohé, které 
pobaví a zanechají v nich pohodu 
a optimismus.

To všechno francouzský 
dramatik - někdejší chráněnec 
francouzského krále Ludvíka XIV. 
- umí nedostižně. Jean-Baptiste 

Přijďte na Moliéra, aneb Chudák manžel v Torontu
Moliére, vlastním jménem 
Poquelin, je jedním z největších 
dramatiků historie. Narodil se 15. 
ledna 1622 v rodině zámožného 
měšťana. Po vystudování práv 
se na přání otce stal královským 
komorním čalouníkem, nicméně 
zanedlouho si prosadil své a v 
polovině roku 1643 podepsal 
smlouvu o založení tzv. Skvělého 
divadla, které zahájilo svou 
činnost 1. ledna 1644. Zanedlouho 
však vyhořelo a část souboru se 
přesunula do divadla Le Marais.

V letech 1647-58 prošel s 
divadelní kočovní společností 
celou střední a jižní Francii. 
Nakonec mu bylo umožněno 
založit divadlo v Bourbonském 
paláci, kde také vznikly jeho 
nejlepší komedie. Ve svých 
dílech si často všímá postavení 
ženy ve společnosti. Přinesl do 
divadla optický efekt a nový 
způsob maskování a vytvořil 
vzorec ideální klasické komedie: 
konflikt, dramatický děj a 
rozřešení rozporů. Zemřel 17. 
února 1673 po čtvrté repríze 
úspěšné a snad také nejznámější 
své komedie Zdravý nemocný.

„Ubohý manžel je lehká 
komedie z manželského života…. 
myslím si, že diváci by si měli 
přijít do divadla tentokrát 
oddechnout…” zní pozvání 
režisérky Zuzany Martinkové. k

Text a foto: Věra Kohoutová

Roman Kozák v hlavní roli komedie Chudák manžel. Lenka Kimla s režisérkou Zuzanou Martinkovou
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divadla a mají přehled. Jsem 
přesvědčený, že tím více 
musíme usilovat o inscenace 
hodnotné, které navíc možná 
i rozšiřují ustálené domácí 
koncepční přístupy. Musíme 
se považovat za organickou 
součást celkové české divadelní 
kultury. No a proto jsem se 
možná zapsal i do nějaké 
černé knihy některých členů 
našeho souboru, protože moje 
nároky na kvalitu a disciplínu 
práce se neztotožňovaly s 
jejich interpretací práce - či 
lépe zábavy - v ochotnickém 
divadelním spolku. Na druhé 
straně věřím, že souborem prošlo 
mnoho nadšenců, jejichž životy 
byly právě tím zodpovědným a 
náročným přístupem k divadlu 
obohaceny.

Vaše nastudování her je 
mnohem progresivnější, než je 
u amatérských scén zvykem. 
Odkud jste čerpal inspiraci, kdo 
Vám byl vzorem?
Na tuhle otázku by se asi mělo 
odpovědět knihou. Miluji 
divadelní umění, protože se v 
něm odráží prakticky veškerý 
kumšt - od literatury, přes 
vizuální umění až k muzice. 
Divadlo jsem nejen dělal, ale 
celý život byl i jeho nenasytným 
konzumentem a studentem 
jeho teorie. Když jsem našel 

materiál, který mne inspiroval, 
snažil jsem se hledat koncept 
jeho jevištní interpretace a pak 
scénické prostředky, kterými 
by se ten koncept přenesl do 
divákova mozku a do jeho srdce. 
Mnohokrát se mi to nepovedlo 
úplně, někdy to ale vyšlo a bylo 
to oceněno i mými velkými 
vzory - dramatiky a režiséry jako 
jsou Ivan Klíma, Milan Kundera, 
Václav Havel, Arnošt Goldflam, 
či Ladislav Smoček. To mi 
pak dodávalo chuť do nového 
hledání a do další práce, ikdyž 
jsem už dávno věděl, že všechno 
se vždycky dá udělat ještě líp a 
že žádná inscenace není nikdy 
dokonalá. O dokonalost se ale 
usilovat musí, jinak je ta práce 
zbytečná.

Co považujete za motivaci k 
udržení krajanského divadla? 
Změnila se po roce 1989?
Život bez kultury a bez umění je 
podle mne pouhá existence. Pro 
některé z nás to znamená tvůrčí 
uměleckou práci, pro jiné je to 
konzumace. Divadlo je unikátní 
v tom, že zdroj uměleckého 
prožitku s námi sdílí okamžik 
a prostor, dýchá stejný vzduch, 
cítíme jeho pot. To nemůže 
poskytnout sebedokonalejší 
kino nebo DVD. Proto ani živý 
koncert, a ani divadlo nikdy 
nepřestanou zaujímat přední 

místo v uspokojování našich 
kulturních potřeb. A ty právě 
velmi souvisejí s kulturou našich 
předků, tedy našeho národa, 
našeho jazyka. Nosíme si je 
nejen ve svých srdcích, ale i ve 
svých genech. I když s časem 
prožitým v kultuře nového 
domova stoupá i část našich 
kulturních potřeb, uspokojovaná 
jeho uměním a jazykem, přesto 
potřeba občasného návratu do 
peřinky minulosti, vzpomínek 
a genetických stop zůstává. 
Alespoň po dvě, tři generace, 
možná déle. Před rokem 1989 
bylo krajanské divadlo jediné 
dostupné místo, kde zněla 
mateřština. Proto návštěva 
krajanského divadla byla i 
výrazem nostalgie a možná i 
trochu vlastenectví. To už dnes 
neplatí. Za divadelním zážitkem 
v mateřštině se dá zajet do 
Prahy nebo Bratislavy. Je to ale 
drobátko víc z ruky, než české 
divadlo, kam dojedeme za půl 
hodiny. Takže potřeba zatím 
zůstává, ale nabídka musí být 
rozhodně hodnotnější - samotný 
jazyk a možnost shlédnout ve 
světle reflektorů kamaráda od 
táboráku, už rozhodně nestačí. 
Za hodnotným uměleckým 
zážitkem krajané chodí a chodit 
budou. Naše návštěvnost v 
posledních dvou, třech letech 
spíše stoupá, přičemž věkový 

průměr našeho diváka prudce 
klesá. No a pro ty z nás, kteří 
mají touhu tvůrčí práce v rodném 
jazyce, je krajanské divadlo stále 
jedinou možností. Pokud je ta 
práce hodnotná a stimulující, 
přitahuje i generačně mladší 
členy krajanské komunity. Dnes 
to mohou být třeba i studenti na 
dlouhodobých pobytech a noví 
imigranti. Několik takových 
se nám už přihlásilo. Dokonce 
náš nový výbor tvoří většinou 
členové, kteří v divadle nepracují 
déle než tři roky.

Na vaší scéně hostovala celá 
řada zajímavých hereckých 
osobností z Česka. Uvítal tuto 
změnu divák s povděkem?
Nejen divák. Hostování 
špičkových domácích umělců 
je nezbytné z několika důvodů. 
Umožňuje našim divákům 
srovnání a přivede nám do 
hlediště i diváky nové, kteří 
pak přijdou na naše vlastní 
inscenace. Pro členy souboru 
je to velká škola divadelnictví. 
Možnost pracovat po boku 
velmistrů je zároveň obrovským 
povzbuzením do další práce. A 
pro naše hosty je to příležitost 
ozkoušet si svůj kumšt před 
hledištěm diametrálně odlišným 
od toho jim tak důvěrně 
známého, domácího divadelního 
„skanzenu“. Většina našich hostů 

tuto zkušenost velice ocenila a 
zároveň vyzdvihla nečekanou 
kvalitu práce ochotníků, kteří 
jim představení produkovali a 
zabezpečovali. Hostující herci 
dělají našemu krajanskému 
divadlu také potřebnou publicitu 
v domácích divadelních kruzích, 
takže zájem o hostování u 
nás rychle vzrůstá. Jen taková 
obousměrná propustnost 
zajišťuje krajanskému divadlu 
místo v celkové české divadelní 
kultuře, a tedy i budoucnost.

Na čem v současné době soubor 
pracuje?
Jeden ze způsobů oné 
obousměrné propustnosti je 
dovézt nikoli herce, ale režiséra. 
To jsme zatím vyzkoušeli jen 
jednou, na začátku devadesátých 
let. Nyní by divadlo chtělo 
pozvat dobrého mladého 
režiséra, který by přivezl hru 
dobrého současného domácího 
dramatika a s naším souborem ji 
nastudoval. To by měla být velká 
příležitost nejen pro naše herce, 
ale i pro naše budoucí režiséry.

Jakým směrem myslíte, že se 
bude Vaše dítko - Divadlo Za 
rohem – ubírat?
Moc doufám, že do dalších 
minimálně třiceti let úspěšné, 
stimulující a všestranně 
naplňující činnosti.                k

Třicetileté Divadlo Za rohem s cenou Gratias Agit
Pokračování ze strany 3
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16. leden, 2009
Památku studenta Jana 
Palacha, který se před 40 lety 
upálil ve snaze vyburcovat 
společnost k protestu proti 
okupaci Československa a 
nastupující normalizaci, lidé 
uctili pietním aktem u jeho 
hrobu, setkáním v Národním 
muzeu nebo položením květin 
k pamětní desce na pražské 
filozofické fakultě. Premiér 
Mirek Topolánek (ODS) při této 
příležitosti řekl, že Palachův čin 
znamenal naději nejméně pro 
jednu generaci lidí.
Topolánek položil květiny 
k Palachově pamětní desce 
společně s ředitelem Národního 
muzea Michalem Lukešem 
a ředitelem Ústavu pro 
studium totalitních režimů 
Pavlem Žáčkem. Prohlásil, 
že Palach zapadá do kontextu 
protikomunistického odboje 
stejně tak jako bratři Mašínové. 
Připomněl také to, že 16. ledna 
1989 takzvaným Palachovým 
týdnem odstartovala definitivní 
fáze porážky totality. “I když 
dvacet let žila vzpomínka na 
Jana Palacha jen v podzemí, 
jen potají, v lednu 1989 se síla 
jeho oběti režimu připomněla 
naplno,” uvedl.

k
Petici Na komunisty si zvykat 
nechceme od loňského 17. 
listopadu podpořilo podle 
organizátorů 57.500 lidí a 
další podpisy přibývají. Ohlas 
této iniciativy překvapil i 
organizátory, řekl ČTK mluvčí 
organizačního týmu Jan Cieslar. 
Petice vyzývá politickou 
reprezentaci, aby se postavila 
proti návratu komunistů k reálné 
politické moci a aby se naopak 
zasadila za důsledné postihování 
veřejné propagace komunismu 
a ostatních hnutí směřujících 
k potlačení práv a svobod a za 
rozpuštění stran, spolků a hnutí, 
které se k této propagaci hlásí, 
zejména komunistické strany. 
Dalším požadavkem je zavedení 
povinné výuky novodobých 
českých dějin do školních osnov. 
Iniciátorům se nelíbí, že výuka 
nyní většinou končí rokem 1945.

k
Státy Evropské unie na 
ministerské schůzce v 
Bruselu souhlasily s tím, že 
je nutné pomoci evropským 
automobilkám z veřejných 
prostředků. Novinářům to řekl 
místopředseda Evropské komise 
Günther Verheugen. Podle něj 
je v případě přetrvávajících 
problémů v ohrožení 12 milionů 
pracovních míst a automobilky 
nemají dostatek kapitálů, aby 
přežily delší hospodářskou 
recesi. 

k
Zdravotní stav exprezidenta 
Václava Havla zůstává stále 
vážný, ale je stabilizovaný. 
Novinářům to řekl šéf lékařského 
konzilia Martin Holcát. 
Ráno lékaři zjistili tekutinu 
v prezidentově levé plíci, 
intenzivní rehabilitací se poslech 

v průběhu dopoledne zlepšil. 
Zánět plic ustupuje, nicméně 
onemocnění má kolísavý průběh, 
jak je u chronických pacientů 
obvyklé, uvedli lékaři. 

k
V krajských nemocnicích 
přestanou lidé platit poplatky 
nejpozději 1. února. V Brně se na 
tom shodli hejtmani na zasedání 
Rady Asociace krajů. Lidé v 
krajských nemocnicích poplatky 
sice zaplatí, ale jen formálně, 
kraje jim je vzápětí formou daru 
vrátí. Systém bude ve všech 
krajských nemocnicích v zemi 
stejný, řekl novinářům předseda 
asociace a jihomoravský hejtman 
Michal Hašek.

17. leden, 2009
Český ministr zahraničních věcí 
Karel Schwarzenberg v sobotu 
nečekaně odcestoval ze schůzky 
Jihoafrická republika-Evropská 
unie do Káhiry na jednání o 
příměří v pásmu Gazy.

k
Zemní plyn ze západu začne 
na Slovensko proudit v neděli 
v osm hodin ráno přes stanici 
Lanžhot. Potvrdil to Martin 
Chalupský, mluvčí společnosti 
RWE Transgas, která tranzit 
plynu zajišťuje.

k
Osud projektu nové budovy 
Národní knihovny (NK) zřejmě 
závisí na tom, jak s návrhem 
naloží architektonická kancelář 
Future Systems. Studio, které 
vedl zesnulý architekt Jan 
Kaplický, se v březnu stane 
vlastníkem projektu. Pokud si 
jej nechá, může blob postavit 
kdekoli jinde - to ale Kaplický 
nechtěl. Kdyby studio návrh 
i po uplynutí dvouleté lhůty 
ponechalo Národní knihovně, 
mohla by pokračovat jednání o 
stavbě v Praze.

k
V Moravském krasu bude 
letos 1. července po dvouleté 
rekonstrukci otevřena jeskyně 
Balcarka. Má nejbohatší 
krápníkovou výzdobu ze všech 
pěti veřejnosti zpřístupněných 
jeskyní krasu. Krápníky by měly 
více vyniknout po úpravách, 
které přijdou na 14 milionů 
korun. 

18. leden, 2009
Bývalý prezident Václav Havel, 
který se léčí se zánětem plic v 
pražské motolské nemocnici, 
zůstane na jednotce intenzivní 
péče ještě nejméně týden či deset 
dní.

k
Česká republika by se měla v 
budoucnu více orientovat na 
jaderné zdroje energie a nikoliv 
na plyn. Tyto teze obsahuje 
návrh státní energetické 
koncepce a podle ministra 
průmyslu a obchodu Martina 
Římana je plně potvrdila 
současná krize v dodávkách 
ruského plynu do Evropy.

k
České zdravotnictví by mohly v 
příštím roce kvůli ekonomické 
krizi chybět miliardy korun, 
jestliže by přišlo o peníze z 
regulačních poplatků. Pokud by 
se poplatky odbouraly, musel 
by do zdravotnictví znovu dávat 
finanční injekce stát.

k
Přes 40 současných i bývalých 
vojenských pilotů žaluje armádu. 
Vadí jim, že nedostali plnou 
mzdu za pohotovost v pátrací a 
záchranné službě. 

k 
V Plzni se v neděli sešly asi 
dvě stovky lidí, kteří si tak 
připomněli památku prvního 
transportu Židů z Plzně 
do Terezína v lednu 1942. 
Vzpomínkové shromáždění se 
konalo v centru města a následně 
ve Velké synagoze.

19. leden, 2009
Tři a půl metru vysoká socha 
nazvaná Pocta Janu Palachovi 
byla v pondělí před zraky 
několika stovek lidí odhalena 
v mělnických Jungmannových 
sadech. Skulpturu znázorňující 
siluetu hořícího muže v roce 
1969 vytvořil maďarský sochař 
žijící ve Francii András Beck. 
Slavnostního aktu se zúčastnil 
i prezident Václav Klaus, který 
spolu se zástupcem Francie 
sochu odhalil.

k
Za opatrného optimistu se při 
hodnocení posledního izraelsko-
palestinského vývoje označil 
český premiér Mirek Topolánek, 
který také od ledna zastává 
předsednickou funkci v Radě 
Evropské unie. Jednostranné 
zastavení bojů v pásmu Gazy ze 
strany Izraele označil za velký 
průlom. Varoval ale také, že 
pokud v řádu týdnů nenastane 
znovuotevření mírového procesu, 
problém znovu sklouzne k 
určitému rozmělnění.

k
Rusko a Ukrajina v Moskvě 
podepsaly desetileté dohody o 
dodávkách ruského plynu na 
Ukrajinu a o tranzitu plynu do 
Evropy. Měl by tak skončit spor, 
kvůli kterému už skoro dva 
týdny přes Ukrajinu neproudí k 
evropským odběratelům žádný 
ruský plyn.

k
Prezident Václav Klaus požádal 
dopisem vládu, aby veřejně 
distancovala od kontroverzní 
plastiky Entropa výtvarníka 
Davida Černého. Plastika, která 
měla být uměleckým příspěvkem 
k nynějšímu českému 
předsednictví, vyvolala nadšení, 
odpor i diplomatický konflikt s 
údajně znevažujícím způsobem 
vyobrazeným Bulharskem.

k
Harmonogramem příprav 
evropského postoje k ochraně 
klimatu po roce 2012 a zejména 
finančními mechanismy, jimiž 

budou evropské státy přispívat 
rozvojovým zemím, se v Praze 
zabývají experti evropské 
sedmadvacítky. Pod českým 
předsednictvím mají připravit 
plány, se kterými se EU v 
prosinci zúčastní mezinárodní 
konference v Kodani. 

k
Popularita premiéra Mirka 
Topolánka i některých dalších 
vládních politiků roste, pomohlo 
jim zřejmě předsednictví Česka 
v Evropské unii. Předseda vlády 
si oproti listopadu polepšil o 
zhruba deset procent a v lednu 
mu věřilo 30 procent lidí, jak 
vyplývá z průzkumu.

k
Nová pravicová Strana 
svobodných občanů (SSO) 
požádala v pondělí ministerstvo 
vnitra o registraci. Přípravný 
výbor, který před týdnem 
oznámil priority nového 
politického subjektu, tedy už 
sebral tisíc podpisů potřebných 
k žádosti o registraci. Strana, 
která si do znaku vybrala berana 
jako symbol odhodlanosti, chce 
při volbách do Evropského 
parlamentu spolupracovat s 
hnutím Libertas irského odpůrce 
lisabonské smlouvy Declana 
Ganleyho. Šestičlenný přípravný 
výbor svobodných tvoří vedle 
šéfa CEP bývalý poslanec ODS 
Jiří Payne, spisovatel Benjamin 
Kuras, filozof Miloslav Bednář, 
tajemník Nadačního fondu 
prezidenta Václava Klause 
Jaroslav Bachora a obchodní 
manažer David Hanák. 

k
Program KSČM, její ideové 
materiály a prohlášení jejích 
představitelů svědčí o porušování 
ústavy, tvrdí organizační výbor 
petice Na komunisty si zvykat 
nechceme. Jeho zástupci proto 
v pondělí předali v sídle vlády 
dopis adresovaný premiérovi a 
ministrům, ve kterém požadují, 
aby podpořili senátní návrh 
na soudní zákaz komunistické 
strany.

k
Pivovar v Černé Hoře na 
Blanensku po více než dvou 
letech vyjednávání uzavřel 
smlouvu s čínským partnerem 
a do Asie vypravil první dva 
kontejnery piva za zhruba půl 
milionu korun. Do konce roku 
chce pivovar do Číny vyvézt asi 
2000 až 2500 hektolitrů piva.

k
Zlatou medaili od Akademie 
múzických umění (AMU), na 
jejíž filmové fakultě studovala i 
učila, dostane u příležitosti svých 
80. narozenin režisérka Věra 
Chytilová.

20. leden, 2009
Snazší komunikaci mezi 
Evropskou unií a Spojenými 
státy, ale i schopnost řešit 
problémy stejně razantně jako 
jeho předchůdce popřál novému 
americkému prezidentovi 
Baracku Obamovi český premiér 

Mirek Topolánek.

k
Čeští vojáci se budou účastnit 
operace Trvalá svoboda v 
Afghánistánu jen do konce 
letošního roku. O účasti vojáků v 
jednotlivých zahraničních misích 
by sněmovna měla hlasovat 
odděleně.

k
Český průmysl podle 
Českomoravské konfederace 
odborových svazů (ČMKOS) 
stojí “na prahu hospodářské 
katastrofy”. Odbory to uvedly 
v makroekonomické analýze, 
kterou v Praze jejich předáci 
představili novinářům. 
Odborářům vadí zejména 
záměr kabinetu privatizovat 
státní majetek i vládní reforma; 
především v oblasti důchodů a 
zdravotnictví.

k
Podle premiéra Mirka Topolánka 
(ODS) se Češi nemusí omlouvat 
Evropě za kontroverzní plastiku. 
Dostačující je podle něj to, že se 
kvůli dílu nazvanému Entropa 
omluvil sám Černý. 

k
Senát by mohl navrhnout 
zrušení regulačních poplatků ve 
zdravotnictví jen pro děti do 15 
let věku. Ochranný limit by mohl 
v duchu návrhu ministerstva 
zdravotnictví snížit z 5000 na 
3000 korun pro děti a důchodce 
nad 65 let věku.

k
Grémium majitelů lékáren 
podalo žalobu kvůli nevybírání 
regulačních poplatků v lékárnách 
v majetku Středočeského 
kraje. Zároveň požádalo soud 
o předběžné opatření, aby kraj 
až do soudního rozhodnutí 
přestal ve svých zařízeních 
hradit poplatky za pacienty.
Hrozba žaloby by podle 
výkonného ředitele grémia 
Pavla Vítka zároveň měla 
odvrátit od následování ostatní 
kraje.Pacienti dávají přednost 
lékárnám, kde nemusejí poplatek 
hradit. “Podle našich zjištění 
přicházejí poškozené lékárny až 
o 50 procent tržeb za recepty, 
což je pro ně likvidační” uvedl 
Vítek. Majitelé veřejných 
lékáren nemají podle něj na 
to, aby podobně jako kraj 
hradili poplatky za pacienty. 
Výběr regulačních poplatků je 
ze zákona povinný, zdravotní 
pojišťovny mohou za nevybírání 
uložit pokutu až 50.000 korun.

k
Krajně pravicovou Dělnickou 
stranu podle zprávy pražské 
policie za rok 2008 personálně 
ovládli neonacisté. Na vzájemné 
spolupráci se stranou se podle 
policie dohodli představitelé 
neonacistického Národního 
odporu a Autonomních 
nacionalistů. Šéf Dělnické strany 
Tomáš Vandas jakékoli propojení 
či dohodu s neonacisty odmítl.

k
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Význam série demonstrací, 
kterým musel od 15. do 20. ledna 
1989 čelit tehdejší komunistický 
režim, byl podle českých 
historiků značný. Šlo o první 
opakované masové protesty, 
které měly ohlas v zahraničí. 
Lidé si uvědomili jejich smysl, 
což vedlo ke spojení disentu se 
zbytkem společnosti a k zúročení 
odkazu Jana Palacha, který chtěl 
před dvaceti lety sebeupálením 
na Václavském náměstí právě 
k takovému odporu společnost 
vyburcovat.

k
Z ústavních institucí hodnotí 
lidé nejlépe prezidenta Václava 
Klause. Nyní mu věří 56 procent 
lidí, což je o sedm procentních 
bodů více než v prosinci 2008. 
Na veletrzích cestovního ruchu 
ve světě budou Prahu propagovat 
expozice představující Karlův 
most a Staroměstské náměstí. 
Magistrát chce prezentacemi 
přilákat více zahraničních 
návštěvníků.

k
V Deštném v Orlických horách 
na Rychnovsku začal již 13. 
ročník extrémního závodu psích 
spřežení Šediváčkův long. 
Musheři by se svými psími 
spřeženími měli do soboty 
urazit na české a polské straně 
Orlických hor až 333 kilometrů. 

21. leden, 2009
Český prezident Václav Klaus 
pozval do Prahy nového 
šéfa americké administrativy 
Baracka Obamu. V dopise český 
prezident také poblahopřál 
svému americkému protějšku k 
úterní inauguraci. “Pro mnoho 
našich občanů jsou Spojené státy 
symbolem svobody a optimismu, 
demokracie a ekonomického 
úspěchu, vlastenectví a 
mezinárodní solidarity” zdůraznil 
Klaus a připomněl podíl USA 
na vzniku první Československé 
republiky v roce 1918. 

k
Šéf české diplomacie Karel 
Schwarzenberg by uvítal, 
pokud by se Rusko smysluplně 
zapojilo do projektu amerického 
protiraketového deštníku.

k
Středočeský hejtman David Rath 
(ČSSD) nenajde v ministerstvu 
životního prostředí spojence pro 
návrh zkomplikovat výstavbu 
americké radarové základny v 
Brdech tím, že by se z tohoto 
území stala chráněná krajinná 
oblast a později případně i 
národní park.

k
Autor Entropy David Černý 
uzavřel s úřadem vlády novou 
smlouvu o projektu. V ní se 
zavázal, že vrátí peníze, které 
do projektu reprezentujícího 
Česko při předsednictví vložil 
stát. Nová smlouva ruší smlouvu 
původní; autor také nebude 
požadovat nic za nájem díla. Stát 
za projekt zaplatil 1,9 milionu 
korun, za jeho půlroční pronájem 

v Bruselu měl dát 1,2 milionu 
korun, ale podle nové smlouvy 
to bude jen symbolická koruna. 
Úřad vlády poté, co zjistil, že 
Entropu nevytvořilo 27 umělců, 
ale jen Černý a jeho tým, říká, že 
ho český umělec podvedl.

22. leden, 2009
Rozhodnutí o tom, kdy a jak 
se český parlament vyjádří k 
ratifikaci lisabonské smlouvy 
o reformách v Evropské unii je 
výhradně na Česku. Prohlásil 
to v Bruselu před poslanci 
Evropského parlamentu český 
vicepremiér Alexandr Vondra, 
podle něhož žádný vnější tlak 
k urychlení tohoto procesu 
nepomůže.

k
Senátní ústavní komise přímo 
nepodpořila schválení lisabonské 
smlouvy o budoucím uspořádání 
EU vzhledem k rozhodnutí 
Ústavního soudu. Vzala ale 
jednohlasně “s uspokojením” 
na vědomí, že Ústavní soud 
v souladu s jejím loňským 
stanoviskem neshledal ve 
smlouvě rozpory s českým 
ústavním pořádkem. 

k
Čestným nástupem na žateckém 
náměstí se před odletem na 
misi do Afghánistánu rozloučili 
s posádkovým městem 
příslušníci 41. mechanizovaného 
praporu 4. brigády rychlého 
nasazení. Budou tvořit většinu 
3. kontingentu provinčně 
rekonstrukčního týmu mise 
ISAF. Jejich úkolem bude 
podpora vlády afghánské 
republiky při rekonstrukčním 
procesu země. Do Afghánistánu 
postupně odletí 275 mužů a žen. 
Budou působit v provincii Lógar, 
v americké vojenské základně 
Shank.

k
Čeští a moravští biskupové se 
ohradili proti některým bodům 
usnesení Evropského parlamentu 
o stavu dodržování lidských 
práv v zemích Evropské unie. 
Evropští zákonodárci podle 
nich prosazují příliš volný 
přístup žen k umělým potratům, 
sexuální výchově dětí a snaží 
se povyšovat registrované 
partnerství osob stejného 
pohlaví na úroveň manželství 
heterosexuálních párů. 

23. leden, 2009
Vláda Mirka Topolánka získala 
čtyři nové tváře. Prezident 
Václav Klaus vyhověl žádosti 
premiéra a v pátek jmenoval 
do funkcí politiky, o jejichž 
směřování do kabinetu se měsíce 
spekulovalo. Prezident doufá, že 
rekonstruovaný kabinet se bude 
těšit základní podpoře sněmovny. 
Vzhledem k předsednictví Česka 
Evropské unii a vzhledem k 
hospodářské krizi podle něj 
nemají noví ministři nárok na sto 
dní hájení. Žádný z nich s tím 
ale ani nepočítá, většina nových 
členů kabinetu chce navázat na 
práci svých předchůdců.

k
Srbsko podá přihlášku ke 
členství v EU během českého 
předsednictví unie, které potrvá 
do poloviny roku. Po jednání s 
českým vicepremiérem pro 
evropské záležitosti Alexandrem 
Vondrou to v pátek prohlásil 
srbský místopředseda vlády pro 
evropskou integraci Božidar 
Djelić.

k
Novému pokusu o ratifikaci 
česko-vatikánské smlouvy, o 
němž se nyní začalo mluvit kvůli 
plánované zářijové návštěvě 
papeže Benedikta XVI. v ČR, 
by podle ministerstva kultury 
prospělo schválení zákona o 
majetkovém vyrovnání státu a 
církvemi. Sněmovna se k této 
normě ale nevrátí dříve než v 
dubnu.

k
Zdravotní stav Václava Havla se 
v posledních dvou dnech výrazně 
zlepšil. Lékaři si myslí, že pokud 
se situace opět nezhorší, mohli 
by ho koncem příštího týdne 
propustit z anesteziologicko-
resuscitačního oddělení. 

k
Výskyt nachlazení a chřipky 
za poslední týden vzrostl o 23 
procent, epidemie tak zřejmě 
začíná. Akutním onemocněním 
dýchacích cest včetně chřipky 
nyní trpí 1505 lidí na 100.000 
obyvatel.

24. leden, 2009
Předseda opoziční ČSSD 
Jiří Paroubek vyzval vládní 
lidovce a zelené, aby se 
zasadili o zamítnutí návrhu, 
který by měl lidem v rámci 
důchodové reformy umožnit 
dobrovolné převádění části 
peněz vkládaných do povinného 
pojištění ze státního systému do 
soukromých fondů. Návrhem se 
má v pondělí zabývat vláda. 

k
Národní muzeum čekají velké 
změny. Své dvousté narozeniny 
roku 2018 by chtělo oslavit ve 
zcela novém hávu. Do konce 
letošního května se totiž ze 
sousední budovy někdejšího 
Federálního shromáždění má 
odstěhovat Rádio Svobodná 
Evropa a část Národního muzea 
se v ní usídlí. 

k
Na území Česka zimuje čím dál 
víc kormoránů velkých a dalších 
rybožravých ptáků. I když podle 
předběžných výsledků sčítání 
z minulého víkendu počty 
kormoránů letos nepřekonaly 
loňské historické maximum, 
během zhruba dvou desetiletí 
počet kormoránů zimujících na 
českých a moravských rybnících 
vzrostl ze stovek na víc než 
10.000. Jen v Praze jich letos 
přezimovalo na 1500.

25. leden, 2009
Chvála na české předsednictví 
Evropské unii z úst německého 
ministra zahraničí Franka-

Waltera Steinmeiera i 
varování před vzdělanostním a 
technologickým zaostáváním 
Evropy v podání českého 
ministra zahraničí Karla 
Schwarzenberga zazněly v 
Berlíně v pódiové diskusi 
o evropských tématech. 
Schwarzenberg byl pozván spolu 
se svými protějšky z Německa a 
Francie.

k
Ministr spravedlnosti Jiří 
Pospíšil předá ve středu papeži 
Benediktu XVI. dopis od 
předsedy české vlády Mirka 
Topolánka a dar české vlády. 
Kniha, kterou vláda papežovi 
posílá, je faksimile díla Horae 
Principii de Rohan (Kniha 
hodinek knížete Rohana), která 
patří ke klenotům Národní 
knihovny. Pospíšil se ve 
Vatikánu zúčastní audience u 
papeže jako zástupce země, která 
nyní předsedá Evropské unii. 
Papež Českou republiku plánuje 
navštívit letos na podzim. V 
souvislosti s přípravou této 
návštěvy se opět začalo hovořit o 
novém pokusu ratifikovat česko-
vatikánskou smlouvu.

26. leden, 2009
Vláda navrhuje, aby do české 
ústavy byl uveden článek o tom, 
že prezident je volen v přímých 
volbách lidem. Vláda také 
navrhla, aby kandidáta do funkce 
prezidenta směl navrhnout každý 
občan starší 18 let. Jeho návrh 
by však musel získat podporu 
petice s 20.000 podpisy českých 
občanů. Přesné podmínky určí až 
volební zákon.

k
Vláda uložila ministrovi školství 
Ondřeji Liškovi (SZ) připravit 
věcný záměr zákona o terciárním 
vzdělání. Na dokumentu, který 
rozvede hlavní teze takzvané bílé 
knihy, s ním bude spolupracovat 
ministr financí Miroslav 
Kalousek (KDU-ČSL). 

k
Rusko stále přistupuje k umístění 
částí amerického radarového štítu 
ve střední Evropě z imperiálních 
pozic z dob Sovětského svazu. 
V rozhovoru to naznačil 
český ministr zahraničí Karel 
Schwarzenberg. Vyjádřil však 
jistotu, že Spojené státy budou 
na umístění radaru v Česku a 
protiraketových střel v Polsku 
trvat i pod novým americkým 
prezidentem Barackem Obamou. 
Moskva podle Schwarzenberga 
velmi dobře ví, že protiraketový 
deštník není namířen proti 
ní. “Rusko se ale stále ještě 
nerozloučilo s myšlenkou, že 
v zemích bývalé Varšavské 
smlouvy má právo zakazovat” 
prohlásil šéf české diplomacie.

k
Až více než šedesát let po 
osvobození vyšlo první úplné 
vydání zápisků generála a 
československého prezidenta 
Ludvíka Svobody z 2. světové 
války. “Deník z doby válečné” 
byl podkladem pro Svobodovy 

dříve publikované memoáry. 
Svoboda začal psát svůj deník 
počátkem června 1939. 

27. leden, 2009
Prezident podepsal nový trestní 
zákoník, ale “nikoli bez váhání” 
a take zveřejnil své výhrady na 
svých internetových stránkách. 

k
Sněmovna nebude zřejmě příští 
úterý na mimořádné schůzi 
projednávat Lisabonskou 
smlouvu, která reformuje 
fungování EU. Šéf sněmovny 
Miloslav Vlček (ČSSD) se 
chystá navrhnout přerušení 
tohoto zasedání, na kterém se 
měli zákonodárci k Lisabonu po 
zhruba dvou měsících vrátit, a to 
nejspíš do poloviny února.

k
Češi v cizině by mohli vybírat 
poslance i senátory poštou 
už příští rok. Věří v to tvůrci 
senátní novely volebního zákona, 
kterou se opětovně pokoušejí 
zavést pro zahraniční Čechy 
korespondenční formu hlasování.

k
Stovky lidí se v Pražské 
křižovatce zúčastnily pietní 
vzpomínky na Jana Kaplického. 
Památku světoznámého 
architekta přišli uctít jeho 
přátelé, spolupracovníci i 
zástupci veřejnosti. 

28. leden, 2009
Rusko pozastavilo přípravu 
rozmístění taktických raket 
Iskander v Kaliningradské 
oblasti na západě země, které 
mělo být odpovědí na plánované 
vybudování objektů americké 
protiraketové obrany v Česku a 
v Polsku.

k
Většina Čechů si podle 
lednového průzkumu agentury 
STEM myslí, že parlament 
by měl schválit lisabonskou 
smlouvu, která má reformovat 
Evropskou unii po jejím 
rozšíření. V lednu si to podle 
STEM myslelo 64 procent lidí, 
což bylo o 19 procent více než 
loni v říjnu.

k
Evropská komise schválila 
poskytnutí 25 milionů eur 
(zhruba 690 milionů korun) na 
rozšíření zásobníků na zemní 
plyn v Česku. Peníze pocházejí 
z neutracených prostředků z 
loňského rozpočtu Evropské 
unie.

k
Hlasování o nedůvěře vládě 
premiéra Mirka Topolánka 
(ODS) šéf opoziční sociální 
demokracie Jiří Paroubek 
stále nevylučuje. Dříve hrozil 
vyslovením nedůvěry kvůli 
zdravotnickým poplatkům, nyní 
ČTK řekl, že by to určitě nebyl 
jediný důvod. “Tahle vláda dělá 
přehmatů celou řadu a není 
vyloučeno, že jí to sečteme už 
tentokrát” uvedl Paroubek.
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Během svého projevu, po 
vyhlášení výsledků prezidentské 
volby v listopadu 2008, sliboval 
Barack Obama „nové svítání“ 
v zahraniční politice Spojených 
státu, sliboval „change“, 
tedy změnu. Bylo však velmi 
obtížné v záplavě jeho slov, 
kde nejfrekventovanějším bylo 
právě „change“, najít opravdu 
to pověstné „jádro pudla“. 
Přečetl jsem kdejaký jeho 
předvolební projev, ale o jakou 
změnu a v jakém směru mu 
vlastně jde, jsem hledal obtížně. 
Obamovy plány se od názoru 
jeho konkurenta - senátora 
McCaina moc nelišily, a často 
byly velmi mlhavé. Co bylo pro 
pozorného čtenáře zajímavější 
- kandidát Obama se v mnoha 
kauzách současné zahraniční 
politiky příliš nelišil od tolik 
kritizovaného prezidenta G. W. 
Bushe. 

Podívejme se však důkladněji 
na sliby nového prezidenta. 
Podívejme se také, jaká je realita, 
které musel čelit prezident 
Bush a se kterou se teprve setká 
prezident Obama. 
 
ZÁPADNÍ SPOJENCI

„Amerika nemá lepšího 
spojence než Evropu“ prohlásil k 
nepřehledným davům v Berlíně 
minulé léto a vyzýval obě strany 
Atlantiku k společnému boji 
proti terorismu, proti rozšiřování 
nukleárních zbraní a jiným 
nebezpečím. Nevyzýval k tomu 
samému po celých posledních 
osm roků prezident Bush? V boji 
proti terorismu se mu dostalo 
větší pomoci jen od Britů a z 
východní Evropy hlavně od 
Poláků. 
Jaká je realita?

Obama bude těžit z toho, že 
není Bushem, který je značně 
nenáviděný (a možná neprávem) 
západními Evropany. Avšak 
jakýkoliv pokus USA, aby 
NATO poskytlo více vojáků pro 
boje v Afghánistánu, se setká 
s velkým odporem (podobně 
jako vyznělo do prázdna 
naléhání Bushe). Pomalé 
diplomatické činy Evropanů a 
jejich váhavé nátlakové akce 
na Írán, mohou zcela zhatit 
úsilí USA zastavit výrobu 
nukleárních zbraní v této zemi 
vedené islámskými fanatiky. 
EU se obává reakce Ruska a 
Číny, které citelné sankce proti 
Íránu odmítají. Bližší vojenská 
spolupráce Spojených státu s 
východoevropskými zeměmi 
přivádí k nepříčetnosti Rusko, 
jehož se západní Evropa tak bojí. 
Vždyť by to znamenalo ohrožení 
dodávek ropy a zemního plynu! 
Evropané se také obávají toho, 
že Obama zvýší dovozní cla 
a bude se bránit evropskému 
dovozu, aby uspokojil americké 
odboráře. Obama také jen stěží 
dovolí dohled Bruselu nad 
Wall Streetem, což má podle 
některých evropských ekonomů 
zabránit příštím finančním 
krizím. 
 

RUSKO
Obama prohlásil, že chce 

zlepšit vztahy s Moskvou. 
Moc jsme se nedozvěděli o 
Obamově kritice (byla-li jaká) 
ruské invaze do Gruzie, kam 
Putin s Medveděvem přispěchali 
„zachránit“ separatistické 
republiky Jižní Osetii a Abcházii. 
Obama hlásá značné omezení 
amerických a ruských zásob 
nukleárních zbraní a domnívá 
se, že to bude dobrý příklad 
při přesvědčování Severní 
Koreje a Íránu, aby svůj vývoj 
nukleárních zbraní zastavily. 
Je to v současné situaci trochu 
naivní představa. 
Skutečnost: 

Je nepravděpodobné, že 
se prezidentu Obamovi podaří 

překonat nashromážděné 
stížnosti a dosáhnout hladkých 
vztahů s Moskvou. Není jasné, 
zda bude pokračovat v úsilí 
Bushovy administrativy rozšířit 
NATO o Ukrajinu a Gruzii. 
Agresivní projev prezidenta 
Medveděva 5. listopadu 2008, 
ve kterém sliboval rozmístění 
ruských raket krátkého doletu 
na ruské západní hranici, 
signalizoval odhodlání zastrašit 
Polsko a Českou republiku 
a zároveň testoval nového 
americké prezidenta. Zdá se, 
že jádro EU zastrašil dokonale. 
Přítomnost ruských válečných 
lodi v Karibské oblasti je 
dalším testem. Bushova 
vláda tyto ruské a Chavezovy 
iniciativy ignorovala, přesto 
vše nasvědčuje tomu, že Rusko 
bude stále víc Spojené státy 
provokovat. 
 
ČÍNA

Obama prohlásil, že Čína 
manipuluje hodnotu své měny, 
aby co nejvíce zvětšila již tak 
ohromný přebytek z obchodu 
se Spojenými státy. Obama 
řekl zástupcům amerických 
průmyslníků, že bude vyvíjet 
tlak na Čínu, aby se soustředila 
na domácí poptávku při 
zvyšování ekonomického 

růstu a nespoléhala se jen na 
export. Stejný tlak vyvíjela s 
částečným úspěchem Bushova 
administrativa na Čínu po osm 
roků. 
Realita: 

Měna je pouze jedna součást 
ovlivňující obchod. Ačkoliv 
americký tlak nutil Čínu, aby 
během posledních let zvýšila 
hodnotu své měny vůči dolaru, 
zvýšení mělo jen nepatrný vliv 
na výši obchodního schodku, 
který mají Spojené státy s Čínou. 
Diplomatický tlak má malý vliv, 
protože tyto dvě ekonomiky 
jsou poměrně nezávislé. Čína 
však drží asi jeden bilion dolarů 
v US vládních bondech, a tedy 
do značné míry Spojené státy 
v šachu. Čína bude vzdorovat 

prudkým změnám vedoucím k 
vyrovnání obchodního schodku, 
protože současná globální 
úvěrová krize svými následky 
způsobuje zavírání továren a 
propouštění občanů z práce.

 
AFGHÁNISTÁN

Obama řekl, že konflikt v 
Afghánistánu je nejdůležitější 
součástí boje proti terorismu. 
Volal po přesunutí vojenských 
sil z Iráku do Afghánistánu, aby 
byla dovršena porážka Tálibánu 
a ostatních islámských povstalců, 
jejichž akce v posledních 
třech letech dramaticky 
vzrostly. Tálibán, pokud byl v 
Afghánistánu vládnoucí silou, 
poskytoval základny hnutí Al-
Kájda, které bylo osnovatelem 
útoku na mrakodrapy v New 
Yorku, na Pentagon, na vlaky v 
Londýně a Madridu a na řadě 
dalších míst v Africe a Asii 
ještě v době administrativy 
prezidenta Clintona. Při těchto 
útocích zahynulo přes čtyři tisíce 
civilistů. Státy sdružené v NATO 
byly napadeny, proto NATO 
proti Tálibánu v Afghánistánu 
bojuje. V této kauze není žádný 
rozdíl mezi názory Obamy a G. 
W. Bushe. 
Jaká je realita?

Mnoho diplomatů a 

vojenských stratégů je 
přesvědčeno, že ani podstatné 
zesílení vojenských sil NATO 
nedokáže teroristy hnutí Tálibán 
a Al-Kájda vojensky porazit, 
a že afghánská vláda bude 
hledat politické řešení. Nedávné 
prohlášení Al-Kájdy, že bude 
bojovat za porážku Západu a 
jeho přisluhovačů, nesvědčí 
v brzký diplomatický úspěch. 
Mezitím budou Američané 
ve zvýšených vojenských 
operacích převážně sami. 
Ačkoliv evropští vůdcové vřele 
vítali zvolení Obamy, téměř 
všichni evropští partneři v NATO 
čelí vlivné domácí opozici k 
větším vojenským závazkům v 
Afghánistánu. Česká opozice se 
chce účasti v akcích NATO úplně 

vyhnout. Signalizuje to praktický 
rozkol, či podle některých 
diplomatů dokonce zradu, uvnitř 
NATO. Připomíná to rozpad 
mezinárodních bezpečnostních 
svazků před Druhou světovou 
válkou. 
 
ÍRÁN

Obama řekl, že by 
neakceptoval nukleárně 
vyzbrojený Írán, ale je ochoten 
k „otevřenému dialogu“ s jeho 
vůdci. Dále řekl, že je ochoten 
nabídnout Íránu ekonomické 
výhody, jestliže bude ochoten 
spolupracovat v boji proti 
terorismu a zastaví nukleární 
zbrojení. Jestliže však Írán 
nebude spolupracovat, přikročí k 
tvrdším sankcím nebo dokonce k 
vojenskému zásahu. První, avšak 
bezvýsledné, kroky k jednání 
už udělal Bush na nižší úrovni 
prostřednictvím Condoleezzy 
Riceové. Obama tedy mluvil 
obdobně jako Bush. 
Realita: 

Teherán neprojevil zájem 
o jednání, ba naopak koncem 
listopadu 2008 potvrdil své 
odhodlání ve výrobě nukleárního 
paliva, vhodného i pro zbraně 
hromadného ničení, pokračovat. 
Aby mohl Obama hrozbě Íránu 
účinně čelit, musí získat silnější 

mezinárodní koalici než se 
podařilo Bushově administrativě. 
Musí také přesvědčit Izrael, aby 
nezaútočil na íránská centra 
výroby nukleárního paliva a 
dálkových raketových střel. 
 
IRÁK

Obama prohlásil, že chce 
v koordinaci s americkými 
veliteli a iráckou vládou stáhnout 
bojové oddíly Spojených států 
během šestnácti měsíců po 
inauguraci. Zbylé síly zůstanou 
v Iráku bojovat se skupinami 
jako je Al-Kájda a Američané 
budou pokračovat ve školení 
iráckých bezpečnostních sborů. 
Prezident G. W. Bush dlouho 
nechtěl přistoupit na pevný 
termín stažení amerických vojsk, 
protože tím by dal extremistům 
příležitost počkat a chopit se 
moci až po odchodu Američanů 
a jednotek spojeneckých 
vojsk. Jinak se Bushův plán od 
Obamova nelišil. Obama namítal, 
že pevný termín stažení vojsk 
donutí iráckou vládu urychlit její 
kroky k politickému vyřešení 
rozporu mezi náboženskými 
sektami a národnostními 
skupinami. Avšak v listopadu 
2008 Bushova administrativa 
podepsala s Málikího iráckou 
vládou smlouvu, že se americké 
síly uprostřed roku 2009 stáhnou 
z Bagdádu a dalších měst s 
velkou populací a do konce roku 
2011 Irák úplně opustí. 
Realita: 

Provinční a celonárodní 
volby v Iráku v roce 2009 mohou 
roznítit další vlnu násilností 
mezi muslimskými sektami 
a zkomplikovat plán stažení 
amerických a spojeneckých 
vojsk. Američtí vojenští velitelé 
mohou namítat, že potřebují delší 
čas k udržení pořádku a zamezení 
vzájemného vyvražďování 
obyvatelstva. Obama se může 
ocitnout pod silným tlakem 
irácké vlády, která může usilovat 
o odchod Američanů bez ohledu 
na strategické výhody pro USA. 
Na příklad šíitský Irán se může 
stát v Iráku dominantní silou a 
odtud ohrožovat Izrael, výnosy 
z těžby irácké ropy mohou 
být použity k politickým a 
teroristickým akcím proti Západu 
a Írán si může vynutit dominantní 
vliv na celém Blízkém východě. 
 
IZRAEL

Obama řekl, že bude udržovat 
izraelsko-palestinské mírové 
úsilí, které začal prezident 
G. W. Bush ke konci trvání 
jeho administrativy. Obama 
nazval izraelskou bezpečnost 
„nonnegotiable“, ale kritizoval 
židovské osídlení na Západním 
břehu Jordánu (West Bank). 
Realita: 

Situace se rapidně změnila po 
ukončení příměří mezi Hamasem 
a Izraelem koncem prosince 
2008. Hamas zintenzívnil 
bombardování Izraele, které 
nepřerušil ani v době příměří. 
Izrael odpověděl mohutnou 
ofenzívou ze vzduchu a později i 

Barack Obama a reálný svět zahraniční politiky Jiří Breber

Pokračování na další straně 
a
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pozemními silami. Útok Izraele 
byl zaměřen proti vojenským 
a politickým centrům Hamasu, 
zejména proti místům skladu a 
odpalu raket. Útok si vyžádal 
nevyhnutelné ztráty na životech 
civilního obyvatelstva, což 
vyvolalo vlnu rozhořčení v celém 
muslimském světě.

Obama shledá Izrael méně 
otevřený k jednání a domluvě 
po tamních únorových volbách, 
které rozhodnou o novém 
ministerském předsedovi, 
který nahradí Ehuda Olmerta. 
Benjamin Netanjahu, který ještě 
nedávno ve výzkumu veřejného 
mínění vedl, by pravděpodobně 
odložil vážná jednání o 
palestinském státě na neurčito.

PÁKISTÁN
Obama řekl, že Spojené 

státy půjdou po představitelích 
Al-Kájdy a Tálibánu, jestliže 
výzvědné služby spolehlivě 
označí jejich přítomnost a místa 
v pákistánských pohraničních 
oblastech (kde se místní kmeny 
těší jisté autonomii) pokud 
pákistánská armáda nebude 
schopna nebo ochotna účinné 
akce. Je mnoho náznaků, že 
Usáma bin Ládin a někteří jeho 
přední spolupracovníci našli 
svoje úkryty v hornaté oblasti 
podél hranice s Afghánistánem 
a v posledním měsíci zasazují 
konvojům, které přivážejí 
vojenský materiál jednotkám 
NATO do Afghánistánu přes 
Pákistán, citelné údery.
Realita:

Pákistánská vláda pociťuje 
hněv domácí opozice, který 
umocňují americké letecké 
útoky na pákistánské území. 
Mnoho Pákistánců věří, že nálety 
bezpilotních letadel (dron), 
které zabily řadu civilistů a také 
některé důstojníky pákistánské 
armády, způsobily vzrůst 
sebevražedných útoku teroristů v 
pákistánských městech.

DARFÚR
Obama vyhrožoval zásahem 

proti režimu v Súdánu, který 
nedokázal ukončit násilí v oblasti 
Darfúru. Obama kritizoval 

pokus Bushovy administrativy 
o zahájení normalizačních 
rozhovorů, jako nepatřičnou 
odměnu súdánskému režimu a 
navrhl mobilizaci mezinárodního 
společenství k dosažení zákazu 
přeletu vládních letadel nad 
Darfúrem. Trochu slabá pomoc 
trpícím v Darfúru!
Realita:

V Súdánu, geograficky 
největší zemi v Africe, je 
nestabilní situace už po desetiletí 
a podle mnohých pozorovatelů 
může dosáhnout jistý úspěch jen 
diplomatické řešení. Volby, které 
mají v Súdánu proběhnout v 
roce 2009, mohou vést ke změně 
„mírové smlouvy“ z roku 2005 
mezi Araby, kteří ovládají vládu, 
a bývalými povstalci na jihu 
země. Příkaz k zatčení prezidenta 
Omara Hassana Ahmeda 
Bashira, který vydal nezávislý 
Mezinárodní trestní soud, může 
situaci v Darfúru zhoršit.

LATINSKÁ AMERIKA
Obama mluvil o potřebě 

posílit bezpečnost na hranici 
Spojených států s Mexikem, 
aby omezil přílivu ilegálních 
imigrantů a mezinárodních 
gangů. Zdůrazňoval boj s 
pašováním drog a zvýšení úsilí 
o omezení jejich nabídky a 
poptávky. Podpořil rozšíření 
regionálního bezpečnostního 
paktu, který byl zatím uzavřen 
jen s Mexikem a Kolumbií. 
Nově zvolený prezident tedy 
zastává stejné názory jako 
prezident G. W. Bush, které 
jeho administrativa po osm let 
uskutečňovala.
Realita:

Obama se dosud nezaměřil 
na drogovou válku v Mexiku, 
která si v roce 2008 vyžádala 
přes pět tisíc životů. Tedy víc 
než bylo zabitých v tom roce 
během občanské války v Iráku. 
Mocné a dobře ozbrojené 
mexické drogové gangy se 
stěhují do Spojených státu a 
podle amerických vyšetřovatelů 
i zvýšený počet pohraničních 
stráží a stavba pohraničních plotů 
je nedokáže zadržet. Obama 
dává přednost rozšíření iniciativy 

zvané Merida, která poskytla 400 
miliónů dolarů mexické policii 
a justici. Mnoho států ve Střední 
a Jižní Americe je však vedeno 
levicovými politiky, kteří budou 
regionální bezpečnostní pakty 
s USA odmítat. V tom případě 
Obamovi nezbude nic jiného, 
než pokračovat v úsilí Bushovy 
administrativy.

Obama bude konfrontován 
se současnými problémy 
americké zahraniční politiky 
a pravděpodobně s několika 
neočekávanými mezinárodními 
krizemi (např. konfliktem 
mezi Indií a Pákistánem). Joe 
Biden, Obamův víceprezident, 
připomenul hned po volebním 
vítězství v listopadu 2008, že 
Obamova administrativa musí být 
připravena na brzkou zkoušku, 
kterou jí připraví teroristé, 
anebo některá z nepřátelských 
zemí. Globální finanční 
krize omezí jak Obamovu 
sílu, tak odhodlání spojenců 
spolupracovat. Ačkoliv je Obama 
v zahraničí velmi populární, 
jeho obrana amerických zájmů 
nevyhnutelně povede ke střetnutí 
jak se západními spojenci, tak i s 
dalšími státy.

Zdá se, že i pro prezidenta 
Obamu bude „vítězství“ ve 
válkách v Iráku a Afghánistánu 
nemožné i za zvýšené zahraniční 
pomoci. Po porážce krvavého 
režimu Saddáma Husajna v 
Iráku, a Tálibánu v Afghánistánu, 
vypukly v těchto zemích 
občanské partyzánské války, 
které mohou být vnějším 
zásahem jen kontrolovány v 
jistých mezích a oblastech, ale 
k očekávanému míru nevedou. 
Zřejmě se také nepodaří zastavit 
v Iránu vývoj nukleárních 
zbraní, zprostředkovat mír 
mezi Araby a Izraelem, nebo 
stabilizovat africké státy, 
které se zmítají v občanských 
válkách. Jak mnoho zahraničních 
korespondentů vysvětluje, 
realita je v řadě zemí složitější, 
než jak byla kandidátem 
Obamou v předvolební kampani 
prezentována.                        k

NEZADARMO                                            Stanislav Moc

Anglové, pod tímto jménem zahrnuji všechny anglicky mluvící 
země, mají pořekadlo, že neexistuje oběd, který by byl zadarmo. 
V češtině tomu odpovídá asi nejlépe „Zadarmo ani kuře nehrabe.“, 
ale já v těch pořekadlech přece jen určitý rozdíl cítím.

Česky to je přímo k věci - jestli chceš, abych se hnul, tak zaplať! 
V angličtině je to spíše varování, aby jeden nevěřil zdání, že se 
za něco nemusí zaplatit. Obě přísloví znám, ale jelikož jsem jen 
obyčejný chtivec, tak někdy na ně ani nepomyslím, natož abych se 
jimi řídil.

Takže když mně před pár lety můj český dentista čistil chrup 
a jaksi bokem nadhodil, že ta sedmička vpravo dole by se měla 
přeplombovat, vůbec mě nenapadlo, abych přemýšlel o pořekadlech.

„Prosím Tě, dyť mě vůbec nebolí!“
„No jo, ale bude! A až začne bolet, to bude na přeplombování 

pozdě!“
Na to jsem neřekl nic, neboť s dentistou je těžká rozprava, když 

se vám hrabe v ústech a jeho asistentka vám vysává sliny takovým 
malým vysavačem.

„Budou Vánoce,“ pokračoval dentista: „byl bych nerad, aby Tě 
to chytlo přes svátky…“

„…Já taky“ zamumlal jsem.
„Jestli chceš, uděláme to hned a ušetříš si objednání? Stejně 

bych Tě před svátky vzít už nemohl, jsem zamluvenej až do 
Štědrého dne!“

Opravdu nevím co rozhodlo. Jestli ta připomínka o ušetřeném 
objednání, nebo výhružka, že by mne do Vánoc už nevzal. Zkrátka 
zub jsem na místě nechal přeplombovat.

Při placení ($120) mi dentista řekl : „Víš, musel jsem vrtat 
hluboko až k nervu, takže počítej s tím, že od teď by Tě zub mohl 
občas pobolívat.“

Houbeles pobolívat, ale pořádně bolet! Bolel přes svátky! A 
bolel tak, že jsem je strávil na práškách. 

Po svátcích jsem šel k jinému dentistovi, který zub zrentgenoval 
a promptně vytrhl. Udělal to tak šikovně, že to nejen nebolelo, ale 
já vytržení ani necítil! Od těch dob jsem chodil jen k němu a vždy 
jsem byl spokojen. Letos před svátky jsem si opět nechal vyčistit 
chrup.

„Poslouchejte, pošlu Vás na X-ray (rentgen) do Coffs Harbour“ 
řekl po čistící proceduře můj nový dentista.

Trochu jsem znervózněl a zamumlal: „ Ale mně nic nebolí!“ aniž 
bych si vzpoměl na událost s mým předchozím dentistou. Lidská 
paměť, co se bolesti týče a nepříjemností vůbec, je holt krátká. Jinak 
by asi ženské nemohly rodit víc než jednou?

„Ten X-ray je nový systém,“ pokračoval dentista: „zrentgenují 
Vám všechny zuby najednou, takže budeme mít přehled, kdyby 
něco. Víte, posílám tam všechny penzisty. Je to zadarmo a platí to 
stát.“

To asi rozhodlo. Jak je něco zadarmo, tak se ve mně to češství 
probudí a šel bych nejraději dvakrát! Takže jsem si rentgen nechal 
udělat. Také v tom hrálo roli, že já od státu nedostávám vůbec nic, 
ani tu penzi a tak když na něco bezplatného mám nárok, byl bych 
blbej to odmítnout, ne?

„Ta osmička vlevo dole bude muset jít.“ řekl po prohlídce 
rentgenového snímku dentista.

„Vždyť mě nebolí!“ zaprotestoval jsem.
„Ale mohla by! Ostatně, je úplně zbytečná, nemáte proti ní 

žádný zub!“
Zašmátral jsem jazykem v ústech a skutečně - proti osmičce 

vlevo dole bylo prázdné místo. Na žvýkání mi osmička vlevo dole 
byla platná asi jako nehet u palce.

„Tak jo,“ odvětil jsem nonšalantně, majíc zřejmě v paměti, jak 
mě vytrhl bezbolestně první zub: „get the bastard out!“ (vytáhni ho, 
parchanta!)

Bohužel, má původní zkušenost se nejen nepotvrdila, ale doznala 
značných změn. Nejprve dentista zub zlomil, pak jej páčil a vrtal 
skoro hodinu, až jsem začal omdlévat. Jeden kořen však nevytáhl a 
nakonec to vzdal. Navrhl mi, že mne pošle do nemocnice a zároveň 
mi vystavil účet na $190. Zaplatil jsem, ale kdyby mě nebylo na 
omdlení, byl bych mu nakopal řiť.

Odjel jsem domů a pět dní strávil v bolestech. Pak už jsem 
to nemohl vydržet a s vědomím nastávajících svátků vánočních 
2008, zašel jsem za ním opět. Prohlédl mi dáseň a řekl, že to je 
suché lůžko a něco mi do dásně vtlačil. Odešel jsem, aniž bych mu 
zaplatil. Naštěstí neprotestoval. Za dvě hodiny bolest přešla. Svátky 
jsem strávil celkem klidně, ale s kořenem hluboko pod dásní si 
pořád připadám jako chodící časovaná bomba. Kdybych jen, trouba, 
vzpomněl anglánského pořekadla, že žádný oběd není zadarmo a 
nedal se zrentgenovat.... nebo českého, že žádné dentistické kuře 
nehrabe zadarmo...!

Dovolte proto, abych vám všem popřál rok Nezadarma! 
Nezadarma? Ano, abyste za všechno museli platit předem! To 
pak určitě uděláte to správné rozhodnutí. Já, když budu pamětliv 
Nezadarma, vše promyslím nejméně dvakrát, než někomu zase 
skočím na fintu se zadarmem!                                               k

Pokračování z předchozí strany. 

a
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V přemnohých textech, 
zabývajících se americkým 
prezidentským utkáním 
v listopadu 2008, jsem 
nezastíral své sympatie pro 
republikánského kandidáta Johna 
McCaina, aniž bych ale popíral 
velkou pravděpodobnost vítězství 
Baracka Husseina Obamy, čehož 
jsme se věru dočkali.

Taková je zkušenost v této 
zemi, že po osmi letech pobytu 
téhož nájemníka v Bílém domě 
národ dychtí po změně. Na 
bedra dosluhujícího naloží 
naakumulované minusy, více 
či méně oprávněné. George W. 
Bush, fackován vlevo i vpravo, 
končí s vesměs neblahým 
hodnocením - jako údajně 
nejhorší prezident moderního 
věku, odpovědný za velké 
výdaje, rekordní rozpočtový 
deficit. (I když to není prezident, 
ale Kongres rozhodující o 
utrácení peněz daňových 
poplatníků.) Za válku v Iráku, 
jež proti všeobecnému očekávání 
má naději dobře skončit a tím se 
zasloužit o náramný precedent 
zrodu když ne demokratické, 
tak aspoň demokratizující 
země. Té prozatím jediné v 
arabském světě. Za kovbojskou 
diplomacii počínat si unilaterálně 
bez spojenců (na jejichž 
podporu se ovšem nedalo 
spoléhat - jak dokázala jejich 
neochota cokoliv smysluplného 
podniknout, kloudně zareagovat 
na Saddámovo opovrhování 
rezolucemi OSN. Pominuto, že 
Bushovou zásluhou se černoška 
Condoleezza Riceová stala 
ministryní zahraničních věcí, že 
po 11. září 2001 na území USA 
nedošlo k jedinému úspěšnému 
zkázonosnému zásahu Al-Kájdy 
– na rozdíl třeba od zkušenosti 
v Londýně či Madridu. Bush 

Před několika málo dny 
změnil se americký prezident, 
zvolený v prezidenta v plné 
funkci a právoplatnosti. Skončila 
se osmiletá éra George W. Bushe, 
muže považovaného mnohými 
odborníky - v uvozovkách i bez 
nich, stejně jako obecným lidem, 
za nejhoršího prezidenta v historii 
USA. Ale… je tomu skutečně 
tak?

Jak už se stalo v minulosti 
nejednou, teprve čas s větší 
přesností poskytne hodnocení. 
(Harry S. Truman je teprve 
po čase a ve světle dalších 
historických událostí, oceňován 
jako jeden z nejlepších).

Nebylo ve funkčním období 
každého amerického prezidenta 
tolik závažných událostí, 
jako v případě G. W. Bushe. 
J. F. Kennedy sice zachránil 
svět v době kubánské krize a 
spolu se svým bratrem přinutil 
Chruščova, aby si odvezl rakety 
z Kuby. Nedlouho po zvolení, 
v dubnu 1961, dochází ale k 

se ovšem může konejšit 
precedentem v případě hodnocení 
Harry Trumana, opustivšího 
Bílý dům nikterak oslavován, a 
teď – s odstupem času - historie 
ho hodnotí značně vysoko. 
Takže kdo ví, nikdo neví, jak 
historie bude reagovat v Bushově 
případě.

Každopádně, stratégům 
Obamovy kampaně se podařilo 
prezentovat McCaina jako 
pokračovatele Bushe, jakkoli on 
s ním v přemnohém nesouhlasil. 
K porážce přispěly i další 
faktory – velký přísun peněz 
Obamovi, porušivšímu svůj 
závazek respektovat federální 
pravidla financování kampaně. O 
Obamamánii se značně zasloužila 
média. Mark Halperin, editor 
významného týdeníku Time, 
měl aspoň tolik integrity, že po 
volbách přiznal pravý stav věcí - 
mimořádnou zaujatost (extreme 
bias), odporné, hnusné selhání 
(most disgusting failure).

V těchto dosavadních 
sděleních není nic zvlášť 
objevného. Značně mě ale 
překvapil posun volebních 
preferencí mohutnící menšiny 
oněch Hispanics či Latinos, 
španělsky vesměs či zcela 
výlučně komunikujících 
přistěhovalců z latinské Ameriky, 
zejména ze sousedního Mexika.

Předchozí zkušenost vůbec 
nepodporovala předpoklad oné, 
černošským politikem Jesse 
Jacksonem prosazované, tzv. 
Rainbow Coalition – „duhové 
koalice“ menšin pod černošským 
vedením. Katolicky se značně 
rozmnožující Hispánci již 
svým počtem zatlačili na 
druhé místo černochy, stále si 
ale udržující primát v oblasti 
politické, v přednostním 
získávání rolí starostů, radních, 
policistů, hasičů, úředníků 

všemožného druhu. Hispánci 
též začali úspěšně konkurovat v 
soukromém sektoru, například ve 
stavebnictví, domáhat se výhod 
Affirmative Action.

Nelze smysluplně mluvit o 
této menšině bez zmínky o jejích 
soukmenovcích, v USA ilegálně 
setrvávajících v rekordním počtu 
odhadovaných dvanácti milionů. 

Došlo k iniciativě v Kongresu 
docílit reformy stále míň 
udržitelného stavu: Tu nejvíce 
prosazovali dva senátoři – 
Edward Kennedy a John McCain 
- v přemnohém jiném si politicky 
a ideologicky vzdálení. Reforma 
měla podporu i v Bílém domě, 
ale zkrachovala kvůli odporu 
ve sněmovně Reprezentantů. 
McCain si svou iniciativou 
znepřátelil konzervativní vrstvy 
ve vlastní straně, aniž ale získal 
podporu v komunitě, v jejíž 
prospěch se takto politicky 
riskantně angažoval. Výsledkem 
bylo potvrzení přečasté 
zkušenosti, že žádný dobrý čin 
nemá zůstat nepotrestán.

Census Bureau informuje, že 
španělsky mluvící obyvatelstvo 
značně mohutní. Zatímco v 
období 2000 až 2006 celková 
populace USA vzrostla o 6,1%, 
v případě Hispánců to bylo 
24,3%. Sice nevzplála jejich 
sympatie vůči černochům, 
ale rovněž u nich nevzrostla 
popularita republikánské strany.

POVOLEBNÍ PŘEMÝŠLENÍ Ota Ulč

Jak velký podíl viny lze 
přisuzovat posléze neúspěšné 
reformě imigračního zákona, 
který tolik prosazoval McCain? 
Však i v Arizoně - jeho vlastním 
státě, Hispánci dali přednost 
Obamovi podstatným rozdílem 
(56% - 41%). Řada analytiků se 
domnívá, že víc než neúspěch 
reformy tyto voliče odradil 

údajně urážlivý postoj - tón 
republikánských kandidátů.

Na Floridě, kde uprchlíci 
z Castrovy Kuby v roce 2004 
tvořili převážnou většinu 
(90%) latinského voličstva a 
Republikán Bush zvítězil s 
dvanáctiprocentním náskokem, 
v roce 2008 Republikán McCain 
utrpěl patnáctiprocentní prohru. 
Co se stalo, ve státě, kde nyní 
sídlí téměř každý desátý Kubánec, 
kde Miami je po Havaně 
největším kubánským městem? 
Nikdo přece nebyl a není víc 
antikomunisticky nabroušený, 
než tento druh exulantů: jejich 
politickému temperamentu určitě 
víc vyhovoval republikánský než 
demokratický postoj namířený 
vůči Castrovu údajnému ostrovu 
svobody. Floridští Kubánci si 
lety značně polepšili, úspěšně se 
uplatnili v rolích podnikatelů, 
bankéřů, jsou mezi nimi lékaři, 
právníci, profesoři, zákonodárci. 
Kde je tedy vysvětlení? Je v počtu 
a jeho složení. Do USA se valí a 
stále přibývá jiný druh latinsko-

amerických příchozích, jejichž 
většina – na rozdíl od původní 
středostavovské vlny z Kuby – 
má nízkou vzdělanost, nízkou 
kvalifikaci a trčí na nejnižších 
stupních socio-ekonomického 
řebříčku. A právě tací přibývají 
a stávají se významnou součástí 
Demokratické strany. Mezi voliči 
Colorada je jich již 13 procent, 
v Nevadě 15 procent a v Novém 
Mexiku dokonce 41 procent. 
Tento posun pak důkladně 
přetváří celonárodní voličskou 
mapu a podle některých insiderů 
(jako například Michael Gerson, 
bývalý Bushův speechwriter, 
v liberálním zdroji Washington 
Post, září 2008) na velmi 
dlouhou dobu vylučují příležitost 
Republikánů do Bílého domu se 
znovu nastěhovat.

Dlouhodobé prognózy 
jsou, z hlediska Republikánů, 
méně tristní. Washingtonský 
týdeník The Weekly Standard 
cituje (24.11.2008) bývalého 
poradce WTO (World Trade 
Organuzation) Philippe Legraina, 
že zatímco pouhých 8 procent 
v cizině narozených Latinos 
uzavírá manželství s partnery 
bez hispánských kořenů, v 
druhé generaci je jich již téměř 
třetina (32%) a v třetí generaci 
nadpoloviční většina (57%). 
Integraci, asimilaci, se věru daří. 
Například John Ellis „Jeb“ Bush, 
bývalý guvernér Floridy – a 
též bratr teď doslouživšího 43. 
prezidenta - žije v manželství 
s kráskou mexického původu a 
mají spolu tři děti.

Časem mnozí monolingvální 
přistěhovalci bez zvláštní 
kvalifikace si polepší a s růstem 
jejich životní úrovně se změní 
jejich politické preference – z 
mnohých se stanou republikáni. V 
té době však nejen McCain, ale i 
Obama už budou po smrti.    k

fiasku v Zátoce prasat, vedoucí 
k nastolení moci Fidela Castra. 
Pravda, Kennedyho vládní období 
skončilo velmi brzy a tragicky. 
Dnes těžko meditovat, jak by 
si počínal v době osmiletého 
setrvání v prezidentském úřadě.

Mnohé je dnes vyčítáno G. W. 
Bushovi. Aféra s Irákem vznáší se 
nad jeho legací jako temný mrak, 
který snad žádný vichr neodvane.

Ale paměť lidská je chabá a 
mnohdy ze sotva pochopitelných 
důvodů, fungující jen v jistém 
směru. Zapomnělo se na ony 
měsíce jednání OSN kolem 
rezoluce 1441, vyzývající Irák 
k dodržení slibů daných v roce 
1992, stejně jako varující v 
případě, že zvolí cestu jejich 
ignorance. Jak si politikové 
Evropy vlastně vykládali ony 
nedozírné následky pro Saddáma 
Husajna, bude-li rezoluci 
ignorovat? Nebo povídali jen tak 
do větru, měnili závažná slova v 
mlácenou slámu?

Bylo dosti zločinů 

prokázaných, kterých se Husajn 
dopustil a kterých se nadále 
dopouštěl. A soudě z toho, 
logickým bylo i nebezpečí 
vlastnictví zbraní hromadného 
ničení. To, že vyhodil inspektory 
pracující v Iráku přesně dle 
dohody z roku 1992 hned 
dvakrát, nebylo snad dost 
dobrým důvodem k takovému 
předpokladu, že zmíněné zbraně 
má?

Snad neměl. Co ale evropští 
spojenci USA mít měli, byla 
solidarita, vážnost ke článkům 
rezoluce, k nezbytnosti dodržet 
dané slovo.

Kdo chce vědět víc nežli jen 
to, co dodává CNN nebo mnohé 
tiskoviny, dozví se. Dostupné 
jsou projevy pana Wilderse, knihy 
paní Hirsi Ali, nebo B. Gabriel a 
jiných. Nedávno jsem si poslechl 
hodinový projev této nesmírně 
inteligentní ženy. B. Gabriel, 
původem z Libanonu (nar. 1965), 
nyní již řadu let žijící v USA. 
„Bullshit!” řekli by nejspíš mnozí 

dobráci, považující nebezpečí 
radikálního Islámu za přehnaného 
strašáka. Jenže oni nevědí o 
podstatě nebezpečí nic! To ona 
sama ví více, než je jí příjemné. 

Obávám se, aby v 
budoucnosti, možná i blízké, 
okolnosti nezměnily názor na G. 
W. Bushe. Ty obavy proto, že 
leccos bylo vzato na příliš lehkou 
váhu. On zřejmě nebezpečí, o 
jakém hovoří zmíněné osobnosti, 
pochopil mnohem dříve, než k 
tomu budou dnešní jeho kritici 
(možná) donuceni.

Doufám, že se mýlím, 
ale mnoho důkazů pro tento 
omyl zatím nemám. Výborní 
obchodníci, emigranti z Íránu, 
kteří ve Vancouveru tvoří dnes 
značné procento obyvatel, patrně 
patří k těm mírným, rozumným. 
Váží si kladů této země. Snad 
právě proto sem přišli. Ale jak 
udávají zdroje, těch militantních 
bojovníků je dobrých 10 procent z 
1,2 miliard. A to je solidní figura!

A kdo ví, zda právě Bushova 

opatření - jako kontroly na 
letištích, která mnohdy nás jejich 
všeobecností dráždí, anebo 
Patriotic Act - nejsou vysvětlením 
proč katastrofa 9/11 se v USA 
dosud neopakovala, ač nenávist 
zavilých nepřátel nijak se 
nezmenšila?

Ovšem, G. W. Bush se 
dopustil nejedné chyby. Ale, kdo 
ví, jak by si vedl na jeho místě 
pan Kerry? Nebo Al Gore?

V letech 2002-3 jsem v oněch 
kritických měsících jednání o 
rezoluci 1441, jednání Anglie 
a Francie a dalších evropských 
zemí, velmi bedlivě sledoval 
(k nelibosti mé ženy, která by mne 
raději viděla s kladivem v ruce). 
Opět jsem si uvědomil, jak je 
dnes OSN bezzubá, neúčinná a 
nákladná.

Obávám se, že sám už se 
nedožiji možného přehodnocení 
působení G. W. Bushe v čele 
prezidentského úřadu USA. Cosi 
mi ale říká, že k němu v malé či 
větší míře dojde...               k

S odstupem času...                                          Vladimir Cícha
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Už dávno vím, že mnohdy 
i drobné události dílem náhody 
se přihodivší, mohou potěšit. 
Alespoň tedy mně.

Před časem jsem si na 
kostelním bazaru koupil 
fotoalbum. Podlouhlé, jiného 
tvaru než jsou má ostatní alba. 
Taková odlišnost zasluhuje 
nějaký speciálnější soubor. Snad 
věnovaný výhradně vnoučkovi, 
usoudil jsem.

Nejsem pilný člověk a album 
leželo snad měsíc neotevřené. 
Když jsem jej pak konečně 
rozevřel, abych se pustil do 
díla, shledal jsem, že pochází 
z dřívějších dob, kdy rozměr 
fotografii 4x6 palců nebyl tak 
běžný jako dnes. Vzpomněl jsem 
si ale na krabici větší než ty, v 
nichž se prodává obuv a vynesl 
ji na světlo. Byla plná fotografií, 
jejichž rozměr přesně se hodil 
pro založení do onoho alba. 
Negativy i fotografie nacházely 
se roztříděny dle tématu v 
obálkách, každá na zadní straně 
opatřená kódovým číslem, 
referujícím jemu a příslušnému 
negativu. Užasl jsem nad úsilím, 
které jsem před již mnoha lety 
takovému uspořádání musel 
věnovat. A nejen to. Opět jsem 
si potvrdil ono trvající kouzlo 
fotografie černobílé. Těch bylo v 
krabici hodně.

Samozřejmě, že do alba 
se zdaleka nevešla ani malá 
část shromážděných fotografií. 

Vybíral jsem však, zařazoval 
a když asi po dvou hodinách 
bylo album naplněné, nalil 
jsem si sklenku vína a právě 
dokončeným albem si listoval.

Vlídný úsměv střídal se 
s mírným úžasem. Vzpomínky 
se vynořovaly se vší, až 
překvapující, přesností. A ona 
popisná pečlivost informovala o 
čase pořízení záběru. 

Tohle, že je náš syn? Takový 
hubeňourek! Většinou má ale 
spokojený výraz. A tenhle docela 
pěkně vypadající muž moje 
maličkost? Nejmenší změny - 
jestli vůbec nějaké, zaznamenal 
čas na mojí choti. Měl jsem asi 
dost dobrých důvodů k tomu, 
vzít si ji za ženu...

Dva dny po dokončení 
alba obdržel jsem zmíněné 
vánoční číslo Nového Domova 
s textem pana Hornofa. Jeho 
vzpomínka na Winnipeg ale 
není třináct let dlouhá, jako byl 
náš pobyt v prérii. Kdysi jsem 
žil v domnění, že Winnipegu se 
říká perla prérie, ale byl jsem 
opravem... takové označení prý 
patří Regině v Saskatchewanu. 
No dobrá.

Musím potvrdit, že pan 
Hornof napsal o městě našeho 
druhého domova (tím třetím je 
Vancouver) velmi přesně. A jak 
jsem článek četl, mysl ještě svěží 
prohlídkou oněch fotografií, měl 
jsem pocit, jako bych se v duchu 
docela snadno přenesl do těch 

dávných časů. Tedy, je tam 
v zimě velká zima, v létě někdy 
veliké horko. Jsou tam v jisté 
době komáři a v jiné housenky 
proměňující stromy v pouhé 
dřevo.

Byl to pro nás velice 
zajímavý čas, čas jedinečné a 
důležité změny, čas plný zážitků, 
na které vzpomínáme dodnes. 
Stejně tak na přátele. Přátele na 
stejné lodi imigrace a počátků 
nového života. Přátele, s nimiž 
jsme v pátek nebo v sobotu 
týden co týden konzumovali 
veliké množství skvělé irské 
whisky s ginger alem. Většinou 
ovšem k chuti přišlo i brandy... 
Zakoupení těch dobrot nebylo 
pro nás nijak velikým finančním 
problémem. Ne proto, že jsme 
rychle zbohatli, ale že ceny byly 
solidní a naše životní filozofie 
dýchánkům přející. Nebyla to 
však jen rozjařenost popíjení, byl 
to i ten nádherný duch nových 
přátelství, utužovaných možná 
i oním manitobským počasím. 
Možná, že ta pohoda zimních 
večerů byla skutečně způsobena 
venkovní teplotou sahající 
hluboko pod bod mrazu. (V létě 
pak se zvýšilo množství ledu do 
podávaných nápojů). Jak to dnes 
mohu posoudit?

O vzpomínky a zážitky není 
nouze, neboť paměť dosud 
zchátrala snad, díky bohu, jen 
nepatrně. Dodnes si pamatuji 
nákup první jazzové desky (Dave 

Brubeck - Gone With the Wind) 
v obchodě na Main Street(u) a 
požitek, který mi pak přehrávka 
na tři dny předtím zakoupeném 
gramofonu působila.

Naposledy jsem byl ve 
Winnipegu služebně v roce 1992. 
V zimě. A shodou okolností ve 
věci náhrady tehdy používaných 
freonů v chladících zařízeních za 
nově vyvinuté, prostředí údajně 
méně škodící.

Už několik let plánuji 

podobnou, ne však pracovní, 
návštěvu. A byl bych moc rád, 
kdyby se uskutečnila. Rád 
bych to udělal navzdory známé 
moudrosti, že nelze vstoupit 
dvakrát do téže řeky...

Tohle všechno zapadalo do 
sebe jako kolečka v nedigitálních 
hodinkách... Letošního prosince 
ve Vancouveru napadalo hodně 
sněhu. Padal často, a tak jsem 
si ta léta ve Winnipegu mohl po 
mnoho dní připomínat.         k
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V současné době má Canadian 
Opera Company v Torontu v 
repertoáru dvě opery, které by nás 
mohly zajímat. Jedná se o operu 
Fidelio, v níž zpívá český sólista 
Zdeněk Plech, a o Dvořákovu 
pohádkovou Rusalku.

Fidelio se po jedenácti 
letech opět dostává na scénu 
COC. Ludwig van Beethoven 
zkomponoval tuto svoji jedinou 
operu pod dojmem Francouzské 
revoluce. Věřil celým svým 
srdcem v nové ideály, které v 
Evropě povstaly ze svobody, 
rovnoprávnosti a bratrství.

V roce 1798 napsal 
francouzský dramatik Jean-
Nicolas Bouilly příběh o 
nespravedlivě odsouzeném 
muži a o pokusech jeho ženy 
o jeho osvobození. Tehdy se 
námětu chopilo více skladatelů. 
Beethoven byl v pořadí čtvrtý a 
napsal svoji vlastní verzi příběhu: 
„…Já nemohu komponovat 
opery, jakými jsou Don Giovanni 
anebo Figaro, protože jsou mi 
jejich témata nechutná….já bych 
si nikdy nezvolil takový frivolní 
námět,“ řekl kdysi o svém výběru 
Beethoven.

Sólista Opery Národního 
divadla v Praze, basbarytonista 
Zdeněk Plech, který zpíval 
v COC již několikrát (naposledy 
jsme jej viděli loni v Janáčkově 
opeře Z mrtvého domu), 

ztělesňuje postavu královského 
ministra Dona Fernanda: „…
Beethoven se zpívá obdobně jako 
Mozart - je to přesné, krystalově 
čisté zpívání, ne glissando, 
kde se tóny houpají. Zpěvák se 
nemůže nijak vylhávat – buď 
zpívat umí nebo neumí. A tady 
se to také ukáže. Je to mé první 

setkání s Beethovenem v opeře, 
mnohokrát jsem zpíval např. jeho 
Ódu na radost z Deváté, takže 
ho po pěvecké stránce znám. Ale 
jeho opera - to je pro mě velice 
zajímavá zkušenost.“ A co si 
divák z opery odnáší? „Konec 
opery je stejný jako jeho Óda 
na radost – optimistický pohled 
do budoucnosti, všechno špatné 
je za námi, teď už přijde jenom 
ta radost...“  Připomeňme si, že 
L. van Beethoven (1770-1827) 

posledních devět let svého života 
prožil v naprosté hluchotě a že 
v naprosté hluchotě také v roce 
1824 dokončil svoji Devátou 
symfonii. A i přes tento tragický 
handicap, znějí všechna jeho 
díla, která v té době vznikla, 
optimismem a radostí. 
(Data repríz v únoru: 4., 7., 12., 
15., 18., 21. a 24. )

Óda na radost byla jednou ze 
dvou skladeb, jejichž nahrávky 
si s sebou v červenci 1969 vzala 
na Měsíc posádka Apolla 11. 
Kterou byla ta druhá...?

Rusalka veskrze pohádková 
Druhou operou, kterou 

bychom si neměli nechat ujít, je 
pohádkový příběh mořské víly 
Rusalky. Zhudebnil ji geniální 
český skladatel Antonín Dvořák. 

Kompozice Dvořákovy 
Rusalky spadá do skladatelova 
závěrečného životního období. 
Jakoby se po triumfálním návratu 
ze Spojených států rozhodl 
zavřít za sebou dveře „velkého 
světa”, věnoval Dvořák několik 
posledních let života říši mýtů 
a pohádek. Nejprve vytvořil 
cyklus symfonických básní 
podle balad Erbenovy Kytice a 
po něm následovala trojice oper 
s pohádkovými náměty: Čert a 
Káča, Rusalka a Armida.

Dvořák zhudebnil libreto plné 
poezie i dramatičnosti, ve kterém 

cítil potenciální náboj dobrého 
základu pro operu a také z něj 
dýchal respekt a přátelství vůči 
oblíbenému Erbenovi. Vypráví 
příběh nešťastné Rusalky, která 
se zamiluje do prince a z lásky 
k němu zatouží stát se člověkem. 
Podstupuje muka němoty i hrozbu 
prokletí a když ji milý opustí, 

odmítá vykoupit jeho smrtí své 
osvobození. Dvořákova vroucí 
melodika - něžná i dramaticky 
vypjatá, jeho mistrná práce s 
hudebními motivy a plnokrevná 
instrumentace orchestru spolu 
s libretem činí z Rusalky dílo 
přímo úchvatné krásy, oslovující 
publikum bez věkových hranic. 
Přes svou pohádkovost toto 
vrcholné Dvořákovo dílo v 
sobě nese zašifrované hluboké 
poselství o základním uspořádání 

sil, živlů, energií a vášní v 
přirozeném, tedy i lidském světě.

Operu Dvořák skládal z 
velké části ve svém milovaném 
letním sídle na Vysoké u 
Příbrami, s nedalekým lesním 
jezírkem pod starými stromy, 
zeleným paloukem a výhledem 
na novorenesanční zámeček 
svého švagra - hraběte Václava 
Kounice, kde našel pro práci 
na opeře ideální prostředí. Není 
divu, že operu dokončil během 
pouhých sedmi měsíců.

Světová premiéra se konala 
31. března 1901 v Národním 
divadle za režie Roberta Poláka, 
dirigoval Karel Kovařovic. 
Rusalku zpívala Růžena 
Maturová, vodníka ztvárnil 
Bohumil Pták. 

Dvořákův životopisec 
Otakar Šourek celou událost 
komentuje takto: „…Když byla 
premiéra již pevně určena na 
neděli dne 31.3.1901, bylo by s 
ní málem sešlo vinou tenoristy 
Buriana, jenž, jak bylo někdy 
jeho zvykem, zapomněl se ve 
chvíli dobré nálady ve veselé 
společnosti udržet svěžím pro 
večerní důležitý a náročný úkol v 
úloze princově...”  Bohumil Pták, 
který roli studoval v alternaci, 
dokázal za Buriana bez zkoušky 
zaskočit a svým výkonem přispět 
k mimořádnému ohlasu premiéry. 
S nadšenými reakcemi diváků i 

Reflexe na vzpomínku pana Hornofa (ve vánočním čísle ND)                                  Vladimír Cícha

Pozvánka (nejen) na dvě opery                                                                                            Text a foto: Věra Kohoutová

Basbarytonista Zdeněk Plech Sopranistka Julie Makerov
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kritiků, kteří se o Dvořákově nové 
opeře vyjadřovali v superlativech, 
ostře kontrastoval jediný hlas. 
Hlas Dvořákova „Salieriho” 
Zdeňka Nejedlého: „…Rusalka 
jest řada hudebních myšlenek 
bez dramatické souvislosti... V 
Rusalce z osob charakterizován, 
ač velmi primitivně, jedině 
Vodník, ostatní postavy jsou 
mlhavé, hudebně neplastické, 
nedramatické... Rusalka je 
pohádková, hudba Dvořákova 
však není pohádková... Rusalka 
je v celkové intenci dílo chybné, 
špatné... Tak asi bude o ní soudit 
historie...”  (Rozhledy, 25. 5. 1901) 
Historie však soudí jinak.

Pokud jde o Nejedlého 
kritiku, ta vyvěrala z uražené 
ješitnosti zneuznaného nápadníka 
- potvrdila doměnky z různých 
pramenů prof. Dagmar Rydlová, 
znalkyně hudebního života 
i v jeho zákulisí. Zlý jazyk 
Nejedlého kritiky pramenil 
z odmítnutí jeho nabídky 
k sňatku. Chtěl za manželku 

Dvořákovu prvorozenou dceru 
Otýlii, ale její otec mu ji nedal. 
Naopak požehnal Otylce ke 
sňatku s vynikajícím hudebním 
skladatelem Josefem Sukem. A 
tak si Nejedlý vylil svoji žluč 
v Rozhledech... 

Také Dvořákova dirigentská 
a pedagogická praxe je notoricky 
známá. Po definitivním návratu 
ze Spojených států (1892-95) se 
Dvořák opět vrátil k výuce na 
pražské konzervatoři. Mezi jeho 
žáky patřili i budoucí významní 
skladatelé jako byli Oskar 
Nedbal, Vítězslav Novák a Josef 
Suk. Roku 1896 bylo založeno 
nové hudební těleso, které se 
během následujících let stalo 
naším nejproslulejším orchestrem 
- Česká filharmonie. Jako 
nejslavnější český žijící skladatel 
byl Dvořák pověřen, aby na 
zahajovacím koncertě dirigoval 
program složený z vlastních děl.

Dvořákovo dílo zahrnuje 
(kromě baletu) všechny 

myslitelné hudební formy: 
od symfonií, symfonických 
básní, rapsodií, serenád a 
instrumentálních koncertů přes 
nejrůznější žánry hudby komorní, 
písně, sbory a opery až po velká 
vokálně instrumentální díla 
kantátová a oratorní. Také co 
do kvantity patří Dvořák mezi 
nejplodnější autory své doby 
(kolem 50 skladeb orchestrálních, 
přes 40 děl komorních, 11 oper 
a desítky klavírních, vokálních a 
dalších skladeb). Jeho výboje do 
nejrůznějších hudebních oblastí 
vždy nesou originalitu svého 
tvůrce a souzní se skladatelovým 
životním postojem - láskou k 
rodině, ke své vlasti a hlubokou 
zbožností. 

Tady je vhodná příležitost 
odpovědět na otázku z první 
části našeho příspěvku; která 
byla ta druhá skladba, již si vezli 
astronauti Apolla 11 na Měsíc? 
Byla to Dvořákova Devátá 
symfonie e-moll Z Nového světa. 

V Americe je natolik oblíbená, 
že si ji Američané přivlastnili 
doslova i s Dvořákem.

„Pravda bez pozlátka, 
nedvořící se mocným a 
nezdůrazňující vlastní velikost 
oproti „nižším”, sebevědomí 
vyvoleného bez ješitnosti, 
nejhlubší cit bez sentimentálnosti, 
nevýslovná radost z práce, čistý 
a prostý poměr k Bohu a lidem 
- to byly vlastnosti jeho duše. 
Žil v jistotě, že slouží svému 
lidu a Bohu… Jeho pohled byl 
pohledem dítěte a zároveň v sebe 
uzavřeného hlubokého myslitele 
a spočinul-li na vás, mimoděk 
se vaše nitro zachvělo…” napsal 
Josef Suk o geniálním Dvořákovi 
ve své vzpomínce.

„…Miluji charakter Rusalky. 
Je tak nevinná, tak dojemně čistě 
a vášnivě zamilovaná, a ani 
nemůže pochopit, co lidská láska 
vůbec obnáší... je to zajímavý 
námět a je nádherně hudebně 
zpracován…“ charakterizuje své 
dojmy americká sopranistka Julie 

Makerov, která svoji pěveckou 
dráhu nedávno začala. Zpívala 
také ve Frankfurtu, Erfurtu, 
chystá se do Chile, znají ji 
v Praze. Letošní sezóna ji v COC 
přeje - zpívala v Don Giovannim 
a nyní pracuje na češtině, aby 
v původním jazyce skvěle 
zazpívala i Rusalku: 
„…Ve škole jsme se připravovali 
na zpěv v němčině, italštině 
a ve francouzštině, což jsou 
standardní jazyky v hudbě, ale 
není tam tak odlišná čeština a 
ani ruština, takže mám poměrně 
těžkou práci…“ Její jazykovou 
poradkyní je profesorka hudby, 
paní Dagmar Rydlová, která Julii 
za její češtinu velice chválí.

Opera, která je na repertoáru 
COC vůbec poprvé, je zpívána 
v češtině a budou ji provázet 
anglické titulky. Premiéru měla 
31. ledna, reprízy se konají 
v únoru: 5., 8., 11., 14., 20. 

Více viz www.coc.ca.
Nenechte si ujít.                     k
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