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

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089
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Na Ukrajinû se to mele. Národ je rozdûlen, redaktofii v
denním tisku mají o ãem psát, zatímco t˘deníky musejí
b˘t opatrné, protoÏe nikdo neví, jak to bude vypadat za
nûkolik hodin natoÏ dnÛ. Západ Ukrajiny je oranÏov˘
pro Ju‰ãenka, v˘chod fandící Janukoviãovi je modr˘.
Zde b˘vá zvykem, Ïe pravice je modrá, zatímco levice
jde spí‰e do ãervena. Nejen Ïe do‰lo ke zmatení barev,
ale sdûlovací prostfiedky nám záleÏitost podávají jaksi i
bez odstínÛ ‰edi - ãernobíle, coÏ samo o sobû vzbudí v
‰Èouralovi jako jsem já, podezfiení. Z Bílého domu, kde
mají máslo na hlavû pfii pfiepoãítávání hlasÛ z roku 1999,
radûji na slunce nechodí.

Geografické politické rozdûlení se stalo nûãím
normálním, jak v USA (zjednodu‰enû: republikánské
vnitrozemí a pro demokraty volící státy na západû,
severu a severov˘chodû Spojen˘ch státÛ), tak i na
Ukrajinû. Není tedy vylouãeno, Ïe takovéto rozdûlení
pÛjde v budoucnu i po Dnûpru napfiíã Ukrajinou.
Proevropsk˘ západ dostane jednu ãást, Rusko druhou
a bude to. MoÏná, Ïe bychom mûli zmûnit i evropské
hranice.

Volání po silné vládû se neoz˘vá jen z v˘chodní
Ukrajiny, ãi z Ruska, vût‰í pravomoci chce dnes prakticky
kaÏdá vláda. Stanislav Gros, jakmile se dostal k moci,
spûchal hned se Ïádostí o pfiidání penûz pro policisty.
Pofiádek musí b˘t a ODS volá po stabilní vládû.

I kdyÏ se terorismus v Kanadû objevil naposledy snad
v první polovinû osmdesát˘ch let, pfiijaly se nedávno
protiteroristické zákony. Ve Spojen˘ch státech se pfied
volbami objevovaly jako pfiedpovûì poãasí barevné
stupnû nebezpeãí, které oznaãovaly moÏnost

teroristického útoku. Je zajímavé, Ïe od 2. listopadu
2004 se toto nebezpeãí neobjevilo ani jednou. UÏ nás
nepfiekvapuje, Ïe v boji proti terorismu se pouÏívá
odposlechu telefonních hovorÛ. Nepfiekvapují nás ani
tajné procesy.

Kdysi, kdyÏ jsem pracoval v Novém domovû, napsal
jeden z m˘ch spolupracovníkÛ úvahu na téma, jestli má
RCMP právo odposlouchávat telefonní hovory. Odpovûì
znûla, Ïe ano, pokud to slouÏí boji proti komunismu.
Namítl jsem, Ïe nejlep‰ím bojem proti komunismu je
jistota obãanÛ, Ïe si policie nic takového nemÛÏe dovolit.

Témûfi dennû se spravedlivû rozhofiãuje deník Sport
nad úplatn˘mi ãesk˘mi (ale i slovensk˘mi) fotbalov˘mi
rozhodãími. Pfiiná‰í zápisy odposlechÛ tûchto
zkorumpovan˘ch ptáãkÛ. Kuriózní je, Ïe mnohdy pr˘
vysolily peníze oba kluby jen proto, aby je rozhodãí
nepo‰kodil a sudí pak pískal objektivnû. Sportovci
podepisují petici “Zachovejte fotbal, odejdûte!” Jistû,
poãínání rozhodãích bylo krajnû nemorální, ale je etické
poãínání deníku Sport?

Silná vláda totiÏ chce, aby jí nikdo nevidûl pod pokliãku.
âesk˘ prezident Václav Klaus se správnû rozãiluje pfii
prohlá‰ení jiného prezidenta (policejního), Ïe odposlechy
jsou bûÏnou praxí. Problém je v tom, Ïe to bude trvat
pouze tak dlouho, dokud není ODS sama u moci.

Zcela chápu rozhofiãení mnoh˘ch lidí, Ïe s Vladimírem
Huãínem by mûl b˘t vefiejn˘ proces. PfiestoÏe nejsem
pfiesvûdãen, Ïe b˘val˘ dÛstojník BIS je nevinn˘,
souhlasím s nimi. V minulosti jsem zaÏil spoustu
vefiejn˘ch procesÛ, kdy do soudní místnosti se mohlo
pouze na vstupenky, ale nikdo nikomu nefiekl, kde tyto

vstupenky je moÏné dostat. Lze namítnout, Ïe u
nevefiejného procesu tento problém odpadá. Místo
vstupenky je zapotfiebí pouze bumáÏky, Ïe osoba je
provûfiená (o pfiípadu Vl. Huãína informujeme na stranách
9 a 10.)

Václav Klaus nedávno v Torontu fiekl, Ïe nemÛÏe mít
nûkdo dvojí obãanství. Demagogicky to pfiirovnal k
tûhotenství. Buì Ïena tûhotná je nebo není. Podle
Klause buì ãlovûk náleÏí k jedné zemi nebo do jejího
spoleãenství nepatfií. A po‰etilí náv‰tûvníci tomuto
blábolu je‰tû zatleskali. Je zapotfiebí zcela jasnû fiíci, Ïe
jsou urãitá práva, na které by mûl mít jedinec nárok za
kaÏd˘ch okolností. Jedním z nich je právo na obãanství,
které mu nikdo nesmí odepfiít. Mezi tûmi právy by mûlo
b˘t i právo na vefiejn˘ proces a právo na soukromí.
Pokud jsou nám tato základní práva upírána, je
nebezpeãí, Ïe pfiijdeme i o práva, která jsou ménû
dÛleÏitá.

Jde na Ukrajinû o lidská práva nebo jde o souboj
nacionalistÛ ze západní Ukrajiny s prorusky sm˘‰lející
skupinou na v˘chodû. To zÛstává otázkou. Nûkdy se
dostane diktátor k moci demokratickou cestou, jindy
podvodem. Nûkdy se zase stane, Ïe se nedemokratickou
cestou dostane k moci i osvícen˘ monarcha, ale ten to
zase jako Mí‰a Gorbaãov nemá dobré u prostého lidu,
protoÏe na prost˘ lid je zapotfiebí pfiísnost. Pokud se
v‰ak obû strany na Ukrajinû dohodnou, bude to potvrzení,
Ïe se vûci dají fie‰it nenásilnou cestou.

Ale‰ Bfiezina
***

Huãín a sténající Dnûpr

VYSOKÉ TATRY -sme/DANIEL VRAÎDA- Vysoké Tatry sú
zniãené. Niekoºkohodinov˘ nárazov˘ vietor zmenil v piatok
najväã‰ie slovenské turistické centrum na mesaãnú krajinu.
Pohºad z vrtuºníka druh˘ deÀ po katastrofe je otrasn˘, tisíce
poláman˘ch a vyvráten˘ch stromov leÏia na zemi poukladané
vedºa seba ako domino. Starí ºudia hovoria - Tatry sa vrátili
o sto rokov späÈ a presne toºko bude trvaÈ, k˘m sa z toho
dostanú.
Aby bola predstava katastrofy jasná. PribliÏne 60 kilometrov
dlhá a desaÈ kilometrov ‰iroká plocha tatransk˘ch lesov od
Podbanského po Îdiar pripomína z v˘‰ky rovinu pri
maìarsk˘ch hraniciach.
Za jednu noc vylámalo toºko stromov, koºko za normálnych
okolností vyÈaÏia na celom Slovensku za rok: tri milióny
kubíkov. Experti hovoria o miliardov˘ch ‰kodách.
V Tatrách sa okrem rátania ‰kôd odohrávalo aj niekoºko
dramatick˘ch záchrann˘ch akcií. Záchranári hovoria o
obrovskom ‰Èastí, Ïe pri takomto rozsahu katastrofy zomrel
len jeden ãlovek. ëal‰ích sa podarilo zachrániÈ. Do Vy‰n˘ch
Hágov sa presekávali dva dni.}
·kody budú odstraÀovaÈ dva aÏ päÈ rokov, ìal‰ích 20 rokov
potrvá, k˘m vyrastie nov˘ les. Podºa Lukáãa nie je ani dobré,
aby v‰etky popadané stromy hneì odstránili. Pre Tatry by to
znamenalo zosúvanie pôdy. UÏ na jar, keì sa bude topiÈ
sneh, by hrozili veºké záplavy.
V Tatrách sa asi skonãila turistická sezóna. Hotelieri síce
veria, Ïe sezónu e‰te zachránia, Tatry v‰ak úplne zmenili
tvár a z krás, pre ktoré tam ºudia chodili, veºa nezostalo.
Poniãené sú aj lanovky a horské hotely a chaty.
Víchrica zabila veºa zveri. Tie zvieratá, ktoré preÏili, budú
podºa Miroslava Canigu z ústavu ekológie lesa SAV v Star˘ch
Horách, trpieÈ.
(Snímek ze Starého Smokovce od neznámého autora - internet.)

***

Vysoké Tatry zaÏili storoãnú katastrofu


