
Thursday,

June 14,

2007

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. 12.

(387.)

Vol. 17.

Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

O jedné náv‰tûvû
O akci jsem se vlastnû nejprve dovûdûl z e-mailu od
Milo‰e ·uchmy, kter˘ psal:  VáÏen˘ pane velvyslanãe,
dûkuji Vám za telefonickou informaci o náv‰tûvû delegace
Zahraniãního v˘boru Snûmovny Parlamentu âR Ottawy
a Toronta v tomto sloÏení: Jan Hamáãek, pfiedseda
v˘boru, âSSD, 28 let; Katefiina Koneãná,
místopfiedsedkynû v˘boru, KSâM, 26 let; Zdenûk Jiãínsk˘,
ãlen v˘boru, âSSD, 78 let; Daniel Reisiegel, ãlen v˘boru,
ODS, 34 let. O náv‰tûvû jsem informoval V˘konn˘ v˘bor
na‰í organizace a také s nûkter˘mi ãleny náv‰tûvu
konzultoval. Do‰li jsme k závûru, Ïe v takovém vskutku
„malebném“ sloÏení delegace by nebylo vhodné se s
delegací v tomto sloÏení sejít a setkání by nemohlo pfiinést
nic uÏiteãného. Hlavním dÛvodem ale je, Ïe se s komunisty
prostû nejedná, i kdyÏ jde o popletenou mladou
komunistku, které bylo v listopadu 1989 osm let.
Bylo doporuãeno nabídnout prostfiednictvím Vás se sejít

s pfiedsedou komise poslancem Hamáãkem a poslancem
Reisiegelem, s tím, Ïe máme v˘hrady ke komunistické
poslankyni Koneãné a poslanci Jiãínskému, známému
politickému pfieskakovaãi od b˘valého drsného komunisty
k disidentské lidské tváfii aÏ po souãasnost, kde jeho
proslovy na téma práva a jeho historické návaznosti,
jakoÏ i politické podpofie KSâM jsou pfiedmûtem kritiky
nejen v Parlamentû, ale i na vefiejnosti.
Nepfiedpokládáme (i kdyÏ bychom byli rádi pfiekvapeni),

Ïe pfiedseda komise a vedoucí delegace bude souhlasit
s okle‰tûn˘m setkáním, nicménû bude znát na‰e
stanovisko. Je skuteãnû ‰koda, Ïe Snûmovna je tak
necitlivá a vybere takové sloÏení delegace, zejména s
pfiáním se setkat s krajany. Napfi. velmi Ïádoucí by bylo se
setkat s poslankyní Helenou Mallotovou, s kterou jsem se
setkal v Praze, ãlenkou  Zahraniãního v˘boru a pfiedsedkyní
Podv˘boru pro krajany. Nikdo z ãlenÛ pfiijíÏdûjící delegace
není ãlenem Podv˘boru pro krajany, pfiedpokládáme
ov‰em, Ïe hlavní úãel náv‰tûvy je jin˘.
Pokud se jedná o torontské setkání u ãí‰e vína, to snad

lze nechat na vkusu a inteligenci kaÏdého, kdo dostane
pozvánku. Srdeãnû zdraví-Milo‰ ·uchma.

***
Na dopisu Milo‰e ·uchmy mne zarazilo, Ïe mu vadí

„malebné sloÏení“ delegace. Naopak si myslím, Ïe by
bylo dobré, kdyby delegace byla je‰tû „malebnûj‰í“. V
delegaci mi chybí zelení a lidovci. MoÏná, Ïe by právû
lidovci mohli vysvûtlit na‰im romsk˘m krajanÛm rasistické
v˘roky a poãínání jejich pfiedsedy Jifiího âunka. Znám
petici, která pfied ãasem kolovala po internetu a v âeské
republice „S komunisty se nejedná…“ Milo‰ Zeman zase
pfied ãasem pfii‰el se sloganem „S teroristy se nejedná…“
BohuÏel tento pfiístup nejednat s nûk˘m, platí pouze tak
dlouho, dokud „nepfiítel“ není dost siln˘. Pak dochází k
svéráznému manévru, jak˘ jsme napfiíklad vidûli v Kosovu,
ãi na Blízkém v˘chodû, Ïe tato skupina lidí je zlegalizována
a naopak se vyhoví v‰em jejím poÏadavkÛm. Odmítl jsem
petici S komunisty se nejedná podepsat, právû z toho
dÛvodu, Ïe jsem v prosinci 1977 podepsal Chartu 77,
která poÏadovala svobodn˘ dialog. Pokud tato svoboda
nebyla zaruãena, pak takovému rozhovoru jsem se snaÏil
vyhnout. Z toho dÛvodu jsem tfieba nevypovídal bûhem
soudní vazby na jafie roku 1977. Pokud je mi známo,
kromû mne tento postoj zaujal z disidentÛ pouze Ivan
Dejmal.
Pfied náv‰tûvou delegace Zahraniãního v˘boru

Snûmovny Parlamentu âR v Torontu jsem se ujistil, Ïe
budu mít naopak moÏnost hovofiit i se sleãnou Katefiinou
Koneãnou. Pamatuji se, Ïe napfiíklad pan Ma‰tal˘fi se

obrátil na pfiedsedu KSâM Vojtûcha Filipa pfied volbami
otevfien˘m dopisem, ale dodnes jsme Ïádnou reakci na
tento dopis nedostali. KdyÏ jsem byl uji‰tûn, Ïe k rozhovoru
dojde a jelikoÏ jsem nebyl mezi nûkter˘mi ãleny v˘boru,
s kter˘mi Milo‰ ·uchma náv‰tûvu konzultoval a bylo mne
ponecháno na vkusu a inteligenci, zda na konzulát pÛjdu,
rozhodl jsem se tedy setkání podstoupit a pokusit se
mimo jiné tfieba vysledovat, proã dnes mladí lidé, kter˘m
bylo v roce 1989 osm se nechají zmást a nejen volí
komunisty, ale dokonce se nechají za jejich stranu volit.
K mému milému pfiekvapení byl v delegaci místo Daniela

Reisiegela inÏen˘r Jan Bauer, kterého právû krajané
zvolili do poslanecké snûmovny a tudíÏ to byl ãlovûk, od
kterého mÛÏeme v rÛzn˘ch otázkách oãekávat pomoc.
PfiestoÏe jsem nebyl voliãem ODS, byl to „ná‰ poslanec“,
tedy poslanec, kter˘ by mûl zastupovat na‰e zájmy.
Nejprve jsem se zeptal pfiedsedy zahraniãního v˘boru

Jana Hamáãka, jestli to není pfiíli‰ krátká náv‰tûva a proã
vlastnû do Kanady tato delegace pfiijela:
JH: Pût dní není rozhodnû krátká náv‰tûva. Musíme se

pfiizpÛsobit harmonogramu poslanecké snûmovny. Pfií‰tí
t˘den projednáváme vefiejné reformy nûkter˘ch zákonÛ
pfiedloÏené vládou a tak tûch pût dnÛ je maximum, co si
mÛÏeme dovolit. Hlavním tématem bylo jednání s
partnersk˘mi v˘bory v kanadském parlamentu, kde jsme
se setkali jak s v˘borem dolní komory, tak i s v˘borem
horní komory. Hovofiili jsme i s pfiedstaviteli ministerstva
zahraniãí o na‰ich spoleãn˘ch zájmech, o Afganistanu,
budoucnosti NATO, na‰í spolupráci v rámci NATO,
spolupráci v otázce protiraketové obrany a pomoci
rozvojov˘m zemím. Chtûli jsme si v tûchto otázkách

vymûnit názory. Kanadû se dafií spojit v Afganistanu
vojenskou misi s civilní. My sice máme vojáky v
Afganistanu, ale nedafií se nám podílet se na rekonstrukci
této zemû.
Dále jsem se zeptal na otázku dvojího obãanství:
JH: Jsem si vûdom toho, Ïe vás tato otázka zajímá.

âeská republika se rozhodla jít právû cestou jednoho
obãanství. Nechci hodnotit, proã tomu tak bylo, ani jsem
v té dobû nebyl v parlamentu. Podle m˘ch informací do‰lo
k zásadnímu posunu v my‰lení ministerstva vnitra, které
bylo tím hlavním orgánem, jenÏ trval na jednom obãanství.
Vznikl vûcn˘ zámûr novely zákona, kde se jiÏ pfiipou‰tí
moÏnost dvojího obãanství. Nechci spekulovat, jak to
dopadne pfii diskusi ve snûmovnû, ale beru to jako pozitivní
signál, protoÏe ministerstvo vnitra bylo hlavním orgánem,
kter˘ dvojí obãanství blokoval.
Otázkou rovnûÏ zÛstává bezvízov˘ styk mezi âR a

Kanadou…
JH: Samozfiejmû jsme toto téma zmínili ne jednou.

Hovofiili jsme o tom, jak v Ottawû, tak i zde v Torontu.
Vût‰ina politikÛ zde chápe, Ïe  dÛvody, které vedly k
zavedení víz uÏ nejsou aktuální a dokonce nûktefií naznaãili,
Ïe je to problematika státní správy, která ze setrvaãnosti
brzdí zmûnu. Je v‰ak nutné fiíci, Ïe kanadská vízová
politika je hodnû závislá na vízové politice Spojen˘ch
státÛ a to mÛÏe b˘t hlavním faktorem, podle kterého se
fiídí kanadská státní správa.
Kdo v‰ak v poslanecké snûmovnû sedûl pfii hlasování o

dvojím obãanství byl poslanec Zdenûk Jiãínsk˘. Zeptali
jsme se ho tedy, proã k tomu do‰lo.

Epilog Drew Jurečky

Posledním koncertem letošních Nokturen v restauraci Praha byl koncert kvartetu houslisty Drew

Jurečky. Nocturna na Masaryktownu pokračují již 16. září.

Pokračování na str. 5


