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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Chvála pfiebûhlictví aneb budou volby ãi nebudou
Pfied ãasem si jeden bezv˘znamn˘ fotbalista v druhé
belgické lize podal stíÏnost k Evropskému soudu, kvÛli
tomu, Ïe nemÛÏe hrát, protoÏe je ãtvrt˘m cizincem v
muÏstvu. Evropsk˘ soud jeho stíÏnost pfiijal a od té
doby nezÛstal kámen na kameni. Stane se tfieba, Ïe v
bohaté anglické lize nehraje v t˘mu ani jeden Angliãan.
Bohaté kluby se staly bohat‰í. Chudé je‰tû chud‰í. A
tak fotbalové hvûzdy za velké peníze marní svÛj talent
a nejlep‰í léta na stfiídaãkách bohat˘ch klubÛ. Diváci v
Anglii si to pochvalují. âeské kluby se do nejprestiÏnûj‰í
evropské soutûÏe Ligy mistrÛ ani letos nedostaly a
pouze dva nejbohat‰í Slavia a Sparta budou hrát druhou
nejvy‰‰í evropskou soutûÏ Evropskou ligu. Nikdo pfii
tom nezpochybnil charakter tohoto druholigového
fotbalisty. Nikdo mu nenadával. Pokud si nûkdo
vzpomene na jeho jméno tak spí‰ o nûm bude hovofiit
s respektem.

V tûchto dnech udûlal nûco podobného a zpochybnil
soudní cestou konání pfiedãasn˘ch voleb poslanec ing
Milo‰ Melãak Csc. Doposud oznaãovan˘ periorativnû
jako „pfiebûhlík“. UÏ toto oznaãení by mûlo znamenat,
Ïe je to stvofiení, kterému bychom se mûli vyhnout. Co
vlastnû provedl, Ïe poslanci vyz˘vají, aby lid na nûj
podával trestné oznámení a Ïe je vefiejn˘m nepfiítelem
ãíslo jedna. Chtûl jen, aby se dodrÏovala Ústava.

Nejprve jsem se tedy podíval na jeho Ïivotopis. Je to
Beran. Nikoliv, Ïe by byl potomkem evangelíkÛ z pfielomu
18. a 19. století (to moÏná taky, ale o tom nic nevíme),
ale narodil se ve znamení Berana 19. dubna 1939 a ve
Zlínû. Tam strávil cel˘ Ïivot. Vystudoval zde strojnickou
prÛmyslovku. JiÏ tento fakt získává moji úctu. Vystudovat

strojnickou prÛmyslovku byla dfiina. Stovky a stovky
rysÛ a probdûl˘ch nocí. Zfiejmû byl dobr˘ a udûlal je‰tû
v Brnû strojnickou fakultu. Málokdo dnes ví, Ïe celá
revolta v ‰edesát˘ch letech zaãala v ãasopise studentÛ
Strojnické fakulty âVUT v Praze Buchar.

Nûktefií z tûchto rebelÛ pak vstoupili do KSâ, protoÏe
mûli pocit, Ïe to je jedin˘ zpÛsob, jak se dá nûco zmûnit.
I poslanec Melãák byl v ‰edesát˘ch letech ãlenem
KSâ, z které byl v roce 1970 vylouãen, protoÏe
nesouhlasil se vstupem vojsk Var‰avské smlouvy. Tím
se li‰í od politikÛ, ktefií naopak v dobû normalizace
vstoupili do strany nebo do SSM. Pracoval jako technik
ve Zlínû a je autorem i dvou vynálezÛ. Teprve po roce
1989 se zaãal politicky angaÏovat, má tfii dûti, ãtyfii
vnouãata. Byl zvolen za socialní demokracii. Nyní je v
parlamentu jako nezafiazen˘. Z toho mi vychází, Ïe je
to spí‰ ãlovûk, kter˘ dává pfiednost vlastnímu svûdomí
pfied stanickou disciplinou.

Vzpomnûl jsem si, Ïe koncem osmdesát˘ch let se
konaly televizní debaty mezi pfiedstaviteli sovûtské
moci a Ameriãany. Americkou stranu zastupoval senátor
Daniel Patrick Moynihan (1927-2003). Zatímco Rusové
argumentovali tím, co v‰e uÏ obãanÛm v dobû
perestrojky povolují. Americk˘ senátor zdÛraznil, Ïe
stát nemá, co povolovat, ale Ïe obãan má nárok na
základní lidská práva. Má právo na svobodu pohybu,
projevu, náboÏenskou svobodu atd.

Mnohokrát jsem si na tuto diskusi vzpomnûl, obzvlá‰tû
pfii ãeském zákonû o obãanství z roku 1993. Ten, kdo
se v âR narodil má skuteãnû na obãanství právo a
Ïádná vláda, Ïádn˘m zákonem mu ho nemÛÏe odebrat.

V poslední dobû se v‰ak v âR rozmohl jin˘ zlozvyk.
Pokud vládû nebo nûjaké korporaci nevyhovuje nûjak˘
zákon, tak se jednodu‰e tento zákon novelou nebo
jin˘m zákonem zmûní.

Stalo se tak i tentokrát, jenÏe pfiedstavitelé v‰ech
stran narazili na Ústavní soud a ono to nejde jen tak
jako za komunistÛ, Ïe kdyÏ prezident Svoboda dlouho
postonával a nechtûl se vzdát moci, tak se svolal
parlament, bez jakékoliv diskuse se zmûnil zákon,
kter˘ umoÏnil zkrátit starému generálovi prezidentské
období a na stejné schÛzi zvolili Gustáva Husáka
prezidentem.

Pozdûji se zase v pfiípadû potfieby Husákovo
prezidentské období prodlouÏilo a pokud by nebylo
sametové revoluce nebo pokud by neumfiel, byl by tam
dodnes, jak se konãí pohádky.

Kdyby se tedy postupovalo podle stejné logiky. Mohl
by nejen prezident volební období zkrátit, ale i prodlouÏit.
Po Bílé Hofie takové prodlouÏení vlády trvalo tfii sta let.
Za komunistÛ jen jednaãtyfiicet.

Co politiãtí filutové vymyslí tentokrát je otázkou a jak
rychle to zvládnou je otázkou ãíslo dvû. Pokud by
pracovali rychle, mÛÏeme jít je‰tû v fiíjnu volit. Pokud
pomalu, tak v listopadu.

JestliÏe se budou konat volby, tak jak se konat mají,
nûkdy v létû roku 2010, prospûje to celé zemi, která má
ve svûtû po‰ramocenou povûst z doby pfiedsednictví v
EU a hlavnû by se o svrÏení vlády pfied koncem
volebního období jiÏ nikdo v budoucnu nepokou‰el.

Ale‰ Bfiezina
***

Tatjana Paºovãíková a Jaroslav Dvorsk˘
na Nokturnech u sv. Václava

Nokturna ve mûstû zahajují 13. záfií 2009
koncertem ze svûtov˘ch operních árii.
Úãinkovat budou sólisté Státní opery v

Ko‰icích Jaroslav Dvorsk˘, tenor a
Tatjana Paºovãíková, soprán za

doprovodu pianistky Marty Laurincové.
Koncert se koná v 17 hodin v kostele
sv.Václava na 496 Gladstone  (Bloor a

Dufferin Metro). Lístky moÏno objednat
pfiedem na 905/232-3092 a nebo pfiímo

pfied koncertem za 25 dolarÛ.
Je stále moÏné objednat si pfiedplatné na

v‰ech osm koncertÛ Nokturen za pouh˘ch
$ 155.00 (Dvofiákova Stabat Mater -
orchestr a sbor pod vedením Kerry

Strattona ve Ford Centru je zahrnut v
pfiedplatném) více informací a broÏura na

www.nocturnesinthecity.com .


