
Thursday,

May 25,

2006

satellite
Published by ABE, P. O. Box 176, Station „E“, Toronto, Ontario, Canada M6H 4E2

www.satellite1-416.com nebo www.zpravy.org nebo www.zpravy.ca

1-416

âESKOSLOVENSK¯ âTRNÁCTIDENÍK -  CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

J
Time
Committed
Á délai
convenu

Telefon: 416/530-4222
Fax: 416/530-0069
E-mail: abe@zpravy.ca

abe@satellite1-416.com

No. 11.

(361.)

Vol. 16.

Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰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.

Jestli je dnes, pár dnÛ pfied volbami 2006 nûco jisté, tak to, Ïe korupci v âechách po
volbách odzvoní. Shodli se na tom v‰echny strany, které usilují o nûjaké to kfiesílko v
parlamentu. AÈ patfií do tábora levicové ãi pravicového, vládního ãi nevládního. KaÏdá
strana má na to svÛj zaruãen˘ a nezpochybniteln˘ recept.
V‰ak také jiÏ v tûchto dnech pfievleãen˘ za agenta provokatéra ministr prÛmyslu Urban

odjel do Koreje, aby tam usvûdãil pfiedstavitele firmy Hyundai z podplácení a nekal˘ch
machinací. S fieditelem firmy se bohuÏel nesetkal, protoÏe ten byl zrovna sluÏebnû v jiné
ménû vytápûné instituci, ale kontrakt pfiivezl. Korejská automobilka na severní Moravû
bude, i bez jakéhokoliv podplácení. Pobídky pro zahraniãní investory jsme totiÏ zafiadili
do na‰eho ekonomického systému.
Pfiedstavitelé korejské automobilky si v âechách ani ne‰mrncli, protoÏe ãeská povaha

je svûtovû známá svou neúplatností. Na rozdíl od ostatních postkomunistick˘ch zemí
mohli v âeské republice pracovat zcela legálnû. Nikde necvrknul ani padesátník bokem,
aspoÀ nás o tom nikdo neinformoval. KdyÏ nemohli pfiedstavitelé Hyundai k nám, tak
jsme museli my za nimi. Hlavní je, Ïe nezkorumpovan˘ investor pÛjde k nám a nebude
investovat tfieba v takovém Rumunsku.
Netvrdím, Ïe pfiedstavitelé Hyundai podpláceli právû u nás, i kdyÏ by to mûlo svoji logiku.

Jen mne pfiekvapuje, Ïe ãeská vláda místo toho, aby s uzavíráním kontraktu poãkala, aÏ
se záleÏitost vyjasní, pospí‰ila pfiímo do Koreje glejt podepsat jako kdyby se nechumelilo
a obvinûní z podplácení byla maliãkost, kterou se není zapotfiebí zab˘vat.
âe‰tí politici totiÏ, kdyÏ se mluví o korupci, buì s chutí nasadí taktiku mrtvého brouka

a dûlají, Ïe nevûdí, o ãem se mluví nebo se zachmufií a pronesou pár tvrd˘ch protikorupãních
frází. V˘sledek je zpravidla stejn˘.

Musíme v‰ak vidût obû strany mince. Korupce mÛÏe mít i pozitivní dopad na spoleãnost.
Nemám na mysli pouze nové krásné továrny na automobily. Napfiíklad lidov˘ jazyk se v
poslední dobû znaãnû obohatil. Exulant, kter˘ Ïije v zahraniãí neví, co jsou to „kapfiíci“,
zatímco i prvÀáãek v pomocné ‰kole ví, Ïe „jeden kapfiík“ je tisíc korun ãesk˘ch pro
rozhodãího pfii fotbalovém utkání. Opût mÛÏeme vidût, Ïe korupce není v ãeské fotbalové
lize velká, kdyÏ sumy byly pouze v desítkách „kapfiíkÛ“.
Mohli bychom si vzít i pfiíklad ve vûdeckém rozpracování druhého ekonomického

okruhu. Rozhodãí nejen mûli v rukou v˘sledek zápasu, kdy bûhali spolu s hráãi na hfii‰ti
a tváfiili se jako neúplatní muÏi zákona, ale i  v˘sledky zápasÛ stovky kilometrÛ vzdálen˘ch
a je‰tû nesehran˘ch. To se dûlalo tak zvan˘m „Ïlucením“: Nejmenovan˘ tajemník pro
druhou ekonomiku totiÏ dodal rozhodãímu pfied zápasem urãit˘ poãet kapfiíkÛ, aby
„vyÏlutil“ nûkterého z kvalitnûj‰ích hráãÛ soupefie. Nic netu‰ící uboÏák pak dostal Ïlutou
kartu za to, Ïe se mu rozvázala tkaniãka u boty. Pfii recidivû pak nemohl v dal‰ím zápase
nastoupit a tak v dÛleÏitém duelu byl na hfii‰ti místo prvního muÏstva rezervní t˘m. Pokud
se systém dobfie rozpracoval, pfiipomínala fotbalová liga spí‰e ‰achovou partii mezi
Spask˘m a Fisherem. V‰ak také odmûna je skoro stejnû velká. Za úãast v Lize mistrÛ jsou
miliony dolarÛ, vlastnû chci fiíci eur. Fotbaloví rozhodãí tedy za „kapfiíky“ „Ïlutili“, aÏ to
prasklo. Pokud byste ãekali, Ïe zde je konec experimentu, tak se m˘líte.
Rozhodãí se místo kolem rybníkÛ opût zaãali pohybovat po fotbalov˘ch trávnících. Jejich

vynalézavost byla odmûnûná tím, Ïe dostali k fiízení ty nejdÛleÏitûj‰í zápasy. Takov˘
rozhodãí ·ediv˘, pouÏívající v aféfie krycí jméno Milánek, dostal za odmûnu leto‰ní
lahÛdku Sparta-Slavia. AÈ ãaroval, jak ãaroval, dostal od svého kamaráda Krondla, kter˘
na utkání dohlíÏel dobré ohodnocení. KdyÏ se prokázalo, Ïe jeho v˘kon byl v‰echno jiné
neÏ dobr˘, sníÏila mu komise rozhodãích ohodnocení na „uspokojivé“, pfiestoÏe bylo
jasnû neuspokojivé. V zápûtí jin˘ v˘teãník, rozhodãí Jára provádûl eskamotérské kousky
pfii zápase Slavia-Liberec. Tentokrát to bylo tak viditelné, Ïe domácí opustili na protest
hfii‰tû. „Chtûli pr˘ upozornit na nezdravé jevy v ãeské kopané.“ Tato konstruktivní kritika
byla ocenûna podle pfiedsedy disciplinární komise pana Alexandra Karolyiho dolní
sazbou - dvoumilionovou pokutou, zatímco korupãní jednání dostalo horní hranici sto tisíc
korun. KdyÏ jeden z postiÏen˘ch se podivil nad rozdílem ve v˘‰i finanãního postihu, pan
Alexander to vysvûtlil, Ïe nelze srovnávat dva rozdílné pfiestupky a bylo vymalováno.
Vlastnû je‰tû ne. Magie pfii‰la ke slovu i pfií‰tí sobotu, kdy liga konãila. Tentokrát pfii‰el

se vyznamenat dal‰í v˘teãník, rozhodãí Matûjek. V utkání Liberec-Mladá Boleslav
odpískal proti domácím dvû penalty a tak muÏstvo ne zrovna z nejchud‰ího regiónu si
zahraje za milióny o Evropskou ligu.
Na dotaz, proã se vlastnû zkorumpovaní rozhodãí objevili na trávníku, pan Károlyi

odpovûdûl, Ïe nebyli pravomocnû odsouzení a tudíÏ se na nû musí pohlíÏet jako na
nevinné a v pfiípadû, Ïe by je fotbalov˘ svaz diskriminoval, mohli by to dát zmínûní
rozhodãí k soudu.
Není tomu tak dávno, co v Praze 4 odstoupil starosta zastupující ODS pan Hovorka,

kdyÏ se novináfii zaãali zajímat o jeho majetek. Tím celá záleÏitost skonãila. Pan Hovorka
byl podepsán pod rozhodnutím Mûstské správy pro Prahu 4, která mne zabavila byt, v
kterém jsem bydlel. Ale stejná Mûstská správa pro Prahu 4 mnû do dne‰ního dne
neodpovûdûla, jak lze legální cestou získat tento byt zpût. Rozhodnutí pana Hovorky
potvrdil soud pro Prahu 4. KdyÏ jsem si stûÏoval ministerstvu spravedlnosti na podivné
praktiky soudu, odpovûdûl Mgr. Jaroslav Vachura z Odboru dohledu a stíÏnosti ministerstva
spravedlnosti tak, Ïe je jasné, Ïe mÛj dopis neãetl. Zmínûní úfiedníci ãi politikové
novináfiÛm neodpovídají, od toho jsou tiskoví mluvãí.
Premiér Paroubek chce Ïalovat pfiedsedu ODS Mirka Topolánka za to, Ïe ho obvinil ze

spojení s podsvûtím, vzápûtí v‰ak jednal s pfiedsedou fotbalového svazu panem
Ko‰Èálem o novém stadionu na Letné. Není tomu tak dávno, co pfiedchozího stavitele
stadionu pana Macha odsoudili na pût let do ‰atlavy za podivné finanãní machinace.
Je zapotfiebí nalézt stranu, která by koneãnû korupci legalizovala. Mûli bychom pak

jednu jistotu a to, Ïe tato strana nelÏe.
Z novin bychom se tfii dny pfied zápasem dovûdûli, Ïe rozhodãí dostal 40 kapfiíkÛ, za

které odpíská dvû penalty. Hráãi by vûdûli s jak˘m handicapem nastupují. Diváci by
nemuseli mrznout na stadiónu. Na internetu bychom se dovûdûli, Ïe tomu a tomu
úfiedníkovi je zapotfiebí dát za byt tolik a tolik tisíc a neobtûÏovali bychom se k soudu jako
já dvakrát pfies mofie. V˘hodné by to bylo i pro státní pokladnu, která by pfiíjmy z korupce,
podobnû jako v nûkter˘ch zemích pfiíjmy z prostituce, mohla zdanit.
Pak je je‰tû druhá moÏnost, ménû reálná, a to neuzavírat státní kontrakty se

zkorumpovan˘mi firmami jako je Hyundai a odhlásit z prestiÏní soutûÏe muÏstvo, které
se tam dostalo za podivn˘ch okolností. Teoreticky je i moÏné, Ïe by soudy nenahrávaly
korupci. Za zcela nemoÏné v‰ak povaÏuji, Ïe by úfiedníci na ministerstvu spravedlnosti
ãetli stíÏnosti, protoÏe na to mají jiÏ pfiedem pfiipravenou odpovûì o tom, jak Ïádn˘ podnût
nespadne pod stÛl a jak je citlivá oblast vztahÛ justiãních obãanÛ s na‰imi obãany.

Ale‰ Bfiezina
***

Konec korupce v âechách

Umûní Ïít - Art of Living

Po dvouleté pfiestávce budeme mít opût moÏnost vidût projekt tojúhelníku Praha-
Toronto-Manitoulin. Nové pfiedstavení je tentokrát na téma s názvem Umûní Ïít. Na
projektu se podílí ‰estadvacet studentÛ z praÏské DAMU, z divadelního oddûlení
University of Toronto ve Scarborough a hercÛ ojibwayského divadelního ansámblu
De-ba-jeh-mu-jig z ostrova Manitoulin v severním Ontariu. Pfiedstavení se konají 2. a
3. ãervna v Leigha Lee Browne Theatre, UofT ve Scarborough, 1265 Military Trail
(kfiiÏovatka Ellesmere a Military Trail). 5. ãervna v Robert Gill Theatre, 214 College
St., Toronto vÏdy ve 20 hodin. 7. ãervna ve 14:00 a 8. ãervna v 19:00 v Pontiac School,
2343 Wikwemikong Way, Wikwemikong. Poslední pfiedstavení je v Kingstonu na
Queen’s University, Rotunda Theatre, Theological Hall. Zaãíná v 19:30. Vstupné je
zdarma, ale musíte si rezervovat lístky na ãísle 416/208-4769 nebo e-mailem:
ukhan@utsc.utoronto.ca. Na snímku je torontská skupina, která se zúãastnila projektu.


