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Jaroslav Fuksik

Jarosław Fuksik (ur. 24.01.1948 r.) czeski działacz sportowy i społeczny.
Właściciel firmy „ProClient”, założyciel i prowadzący jeden z czołowych czeskich
klubów szachowych „Agentura 64 Grygov” (II m-ce 2010/2011 w Extralidze CR).
Wieloletni Prezes Morawskiego Związku Szachowego i pełniący różne funkcje w
Czeskim Związku Szachowym. Pomysłodawca i organizator Olomouc Summer Chess
(od 1997 r 14 edycji) i Litomysl Christmas Open (od 1994 r 13 edycji). W pierwszym,
historycznym turnieju Olomouc Proclient Open w 1998 r. zwyciężyła Monika Krupa
zdobywając 7, 5 pkt z 9 partii.
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Fuksivica 64% w klubie Polonia

Mamy ich tuż za rohem. Śmieszy nas zachlastana fifulka w divadle i poruhane
rypadlo. Nie rozumiemy dlaczego bogiem Czechów może być …Dominik Hasek,
który w 1998 w Nagano powstrzymał wściekłe ataki Rosjan i dlaczego mniejszym
tylko bogiem jest Jaromir Jagr grający zawsze z numerem 68 dla upamiętnienia
Praskiej Wiosny i zamęczonego dziadka w więzieniu. Kto, jak nie Czesi mógł wpaść
na pomysł, by wystawić w Teatrze Narodowym operę z… hokejem w roli głównego
bohatera. Denerwuje nas ich pragmatyzm, spokój i stoicyzm. Zaszczepieni misją
nawracania i pouczania innych największy zarzut czynimy im za to, że mają obojętny
stosunek do religii. I nie pomoże im znakomite piwo, warzone w każdym najmensym
meste, czy smažený syr i knedliky. To, że patrzą na świat oczami Szwejka, Rumcajsa
czy Hrabala (tego od „Pociągów pod specjalnym nadzorem”, gdzie przybliża
egzystencjonalne i seksualne problemy młodego kolejarza Milosza Pipki), jest dla nas
niebywale frustrujące, bo nie chcą zbawiać świata i poświęcać się dla całej ludzkości.
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I jak można się dobrze bawić, nie wchodząc przy tym innym w paradę i nie upijać się
w trupa, a przy tym z jakim wdziękiem potrafiąc głęboko filozoficznie powiedzieć:
polibte nam prdel. I dlaczego Mariusz Szczygieł proponuje w kultowej już książce
„Zrób sobie raj” pielęgnować przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione
sensu, którą to sentencję odkrył korzystając z uroków pisuaru na stacji praskiego
metra.

24 stycznia 2012 r. w siedzibie Polonii przy Wita Stwosza odbyło się spotkanie
grupki „czecholubnych” Wrocławian, którzy przez okres ostatnich piętnastu lat za
sprawą brodatego Fuksika mieli sposobność poznawania „czeskich przysmaków”, czy
to w rodzinnym Olomoucu, czy w urokliwym Litomyslu. Okazja była jedyna w swoim
rodzaju, bo właśnie Jaroslav w tym dniu oslavil sve 64. narozeniny. A, że znany jest wybitny organizator życia sportowego w Czechach ze swego wyszukanego humoru,
to nie może dziwić, że na tę specjalną okazję przywiózł zaledwie 22 litry wina bilego,
20 ruzovego i 22 cervenego, co dało magiczną liczbę właśnie 64 (%) i jakże przyjemne
doznania poznawcze. I jakże piękne, że ten wyjątkowy dzień chciał szacowny jubilat
spędzić właśnie we Wrocławiu i z polští přátelé.
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Zdjęcia
Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć na stronie:
http://monikakrupa.pl/galeria.html
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