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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.

Ministr navrhl víza pro Kanaìany, ale vláda je nezavede
Bûhem krátké náv‰tûvy ministra zahraniãních vûcí Cyrila
Svobody do‰lo k oficiálnímu otevfiení konzulátu v Torontu
a pfii následné recepci v BaÈovû muzeu udûlil ministr
Josefu ·kvoreckému, Zdenû Salivarové a Josefu
âermákovi cenu ministerstva zahraniãních vûcí  Gratias
Agit. Pfii této krátké náv‰tûvû staãil poskytnout rozhovor
Satellitu a Novému domovu a televiznímu vysílání Nov˘
zábûr. Nefiekl v‰ak jednu maliãkost a to, Ïe pfii
neúspû‰n˘ch jednáních s kanadskou vládou ohlednû
zru‰ení víz, navrhne znovu zavedení víz pro Kanaìany,
ktefií by chtûli nav‰tívit âR. To jsme se dovûdûli aÏ v
pondûlí z ãesk˘ch sdûlovacích prostfiedkÛ. Ve ãtvrtek
ráno v‰ak RadioÏurnál oznámil ústy premiéra Jifiího
Paroubka, Ïe zatím víza pro Kanaìany, ãeská vláda
nezavede, protoÏe doufá, Ïe Kanada jiÏ brzy víza pro
ãeské obãany zru‰í. Ministr Svoboda v Torontu sice
naznaãil, Ïe chce poÏádat o solidaritu zemû Evropské
unie, ov‰em Ïe to chce fie‰it tímto zpÛsobem, to nûjak
z rozhovoru nevyplynulo a ani vysvûtlení, proã
nepostupuje stejn˘m zpÛsobem proti Spojen˘m státÛ
nezní pfiesvûdãivû. Je otázkou, jestli antiamerikanismus,
o kterém hovofií není zpÛsoben souãasnou americkou
politikou, ãi jestli korupce, která je relativnû vysoká,
není zpÛsobena nefungujícími mechanismy.

JestliÏe v poslední dobû zmizelo nûkolik tisíc
ÏivnostníkÛ, znamená to, Ïe nepfiestanou pracovat, ale
Ïe je pro nû v˘hodnûj‰í pohybovat se, jak kdysi nazval
Václav Havel, v druhém ekonomickém okruhu. KdyÏ je
propastn˘ rozdíl v cenû bytÛ s regulovan˘m nájemn˘m
a bez nûj, pak tato situace vede ke korupci úfiedníkÛ,
ktefií o pfiidûlování bytÛ rozhodují. JestliÏe jsou státní
zakázky  v˘hodnûj‰í neÏ soukromé, pak opût není divu,
Ïe to vede ke korupci. A jestliÏe si podle návrhu nového
zákona o kinematografii mohou ãlenové grantov˘ch
komisí pfiidûlovat granty sami sobû, pak není divu, Ïe si
je budou rozdûlovat mezi sebou.

PfiestoÏe v mnoha bodech s ministrem Svobodou
nesouhlasím, v jedné vûci mu dávám za pravdu. Díky
tomu, Ïe byl otevfien konzulát v Torontu, budeme mít
moÏnost volit a této moÏnosti by se mûlo vyuÏít.

Otázky bûhem setkání kladli zástupci Nového domova
(ND), Satellitu (ABE) a âTK.

ND: Co je úãelem va‰í cesty?
CS: Dnes jsem strávil den zde v Torontu, zítra budu ve

Winnipegu a v pondûlí v Ottawû, kde budu jednat s
ministrem zahraniãí Peterem MacKayem a ministrem
pro pfiistûhovalectví Montem Solbergem. Dnes je slavn˘
den pro âR, protoÏe jsme otevfieli generální konzulát
zde v Torontu, vãera v Chicagu. Je to obchodní a
politické centrum, v˘znamné místo pro ãesko-kanadské
vztahy. Tento konzulát má pomoci podpofiit tyto dobré
vztahy. ZároveÀ má pomoci ãesk˘m obãanÛm Ïijícím v
této oblasti. Tímto napfiíklad chceme umoÏnit ãesk˘m
obãanÛm, aby mohli volit. Proto ten konzulát je otvírán
nyní.

ABE: Pro lidi v Torontu je moÏnost volit zde
dÛleÏitá, ale jsou je‰tû jiné zmûny proti minulosti
pfii tûchto volbách?

CS: Byl pfiedloÏen návrh zákona, aby bylo moÏno volit
korespondenãnû, aby v‰ichni na‰i obãané mohli volit
písemnou formou. BohuÏel tento zákon pro jisté
obstrukce ve snûmovnû nebyl schválen.

ND: Na kolik v tom mûly prsty levicové strany, ãi

komunisté?
CS: Ten pfiíbûh je mnohem prost‰í. Jednalo se o

novelu volebního zákona. Poslanec sociální demokracie
Zdenûk Koudelka do tohoto zákona chtûl dostat sníÏení
hranice pro preferenãní hlasy. Tím by se umoÏnilo
voliãÛm velice radikálnû pfiehazovat pofiadí na
kandidátce. BafuÀáfii z rÛzn˘ch politick˘ch stran se
toho zalekli. To nemûlo nic spoleãného s levicí nebo
pravicí. V zásadû je na ãeské politické scénû shoda, Ïe
korespondenãní volba má b˘t. Je to ‰koda, protoÏe se
s vaniãkou vylilo dítû. Jsem pfiesvûdãen, Ïe pfií‰tí volba
bude korespondenãní nebo se bude volit internetem.
To, co nabízíme nyní je, Ïe se mÛÏe volit v Torontu a je
to pro ty obãany, ktefií zde Ïijí. VyuÏívám této pfiíleÏitosti
k tomu, abych se podûlil o zku‰enost z minul˘ch voleb,
kdy úãast krajanÛ byla mizivá. Je velk˘ rozpor mezi
deklarací práva, po kterém volá velká ãást krajanÛ a
faktickou úãastí krajanÛ. Je to komplikované, Ïe se
musí jezdit na konzuláty. Zku‰enost je, Ïe i v Evropû
nebyla úãast velká a Ïe volí hlavnû pracovníci
zastupitelsk˘ch úfiadÛ a pár krajanÛ. Já chci tímto
vyzvat krajany, aby doloÏili svou touhu po
korespondenãní volbû tím, Ïe k volbám pÛjdou. OdpÛrci
tohoto fie‰ení fiíkají, Ïe se jedná o nesmírnû nákladnou
vûc, bez jakéhokoliv v˘sledného efektu.

ND: Ohlednû reciprocity víz, jsou nûjaká fakta, Ïe
by nûkdo z Kanady nebo Spojen˘ch státÛ pracoval
v âR na ãerno?

CS: Neexistuje jedin˘ racionální argument pro drÏení

Pondûlí: Cyril Svoboda:
Navrhnu víza pro Kanaìany

Praha -mfd/brr- Ministr zahraniãních vûcí Cyril Svoboda hodlá
navrhnout vládû, aby opût zavedla víza pro Kanaìany. Ministr to
vãera prohlásil v kanadské Ottawû po jednání s tamûj‰ím ministrem
pro obãanství a migraci Montem Solbergem a ministrem zahraniãí
Peterem MacKayem.

„Tady v Kanadû jsme bohuÏel nevidûli u nové vlády Ïádn˘ velk˘
pokrok,“ prohlásil Svoboda. Odmítl, Ïe by ‰lo z jeho strany o
pfiedvolební tah. „To urãitû ne. Chci ale dosáhnout toho, abychom
nemûli do Kanady víza. Proto chci, abychom jednali jako rovn˘ s
rovn˘m. Na‰ím cílem je, abychom víza nemûli my ani Kanaìané,“
fiekl v âeské televizi.

Svoboda se vyjádfiil také k tomu, proã není stejnû razantní k USA,
kam se rovnûÏ âe‰i nedostanou bez víza. „V USA je zru‰ení víz vûcí
zákona a zákonodárného sboru. Na kanadské stranû není Ïádn˘
pokrok, proto jsem nucen jít touto cestou,“ prohlásil ministr zahraniãí.

Kanadsk˘ ministr zahraniãí Peter MacKay poÏádal ãeskou stranu
o poseãkání a slíbil, Ïe koncem ãervna zavítá do Prahy, aby mohly
rozhovory o vízech pokraãovat.

Kromû problémÛ s vízy Svoboda hovofiil i o úãasti NATO v
Afghánistánu ãi o novém kanadském pohledu na palestinské hnutí
Hamas. Svobodova náv‰tûva je první náv‰tûvou ãlena ãeské vlády
po klíãov˘ch kanadsk˘ch volbách z konce leto‰ního ledna, kdy
tfiináctiletou vládu liberálÛ vystfiídal konzervativní kabinet.

***

Ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda, Zdena Salivarová-Škvorecká, Josef Škvorecký

a Josef Čermák při předávání ceny Gratias Agit

Pokračování na str. 2

âtvrtek:  Kanada asi zru‰í âechÛm víza
Po mé náv‰tûvû v Kanadû do‰lo k zásadnímu pohybu ve vûci
vízové povinnosti, uvedl vãera ministr zahraniãí Cyril
Svoboda. „Hodinu po ukonãení mého jednání s ministrem
Peterem MacKayem odstartovala expertní jednání,“ fiekl.

***


