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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 1.90 + 0.10  (GST)  = 2.00 dolary.

PF 10 nebo PF 010 anebo PF 2010
JiÏ dnes se objednávají rÛzné recepce a svatby na
atraktivní data v tomto roce. Zfiejmû nejpopulárnûj‰í
bude datum 20. fiíjna 2010, vÏdyÈ to bude 20. 10. 2010,
ale atraktivní zfiejmû bude i datum deset dní pfied tím,
10. 10. 10. Pfied devíti roky jsme vstoupili do tfietího
tisíciletí a letos se skonãí jeho první dekáda. Pfied deseti
lety se svût hrozil katastrofy Y2K, a ta pfii‰la o nûco
pozdûji v 911 nebo-li 11. záfií 2001.
Chci se v‰ak vrátit k jinému datu, a to k 1. lednu 1990,

kdy pfiednesl svÛj první projev novû zvolen˘ prezident
Václav Havel. Bylo to po boufiliv˘ch oslavách v Praze
na Smíchovû, v Domû ÏelezniãáfiÛ, kde se se‰li snad
v‰ichni disidenti. Václav Havel oznámil, Ïe na‰e zemû
nevzkvétá. Koneãnû nûkdo mocn˘ zvolal, Ïe císafi je
nah˘. Oznámil nûco, co v‰ichni vûdûli, o ãem si v‰ichni
do té doby povídali, ale nikdo to nevyslovil nahlas.
Pfiislíbil také obrovskou vûc, Ïe budou svobodné volby.
Neuplynuly ani dva mûsíce a nová hlava státu pfiijela do
Kanady leteck˘m speciálem sovûtské v˘roby. V Torontu
se omluvil za minul˘ reÏim a za pfiíkofií, které exulantÛm
komunistick˘ reÏim zpÛsobil a rovnûÏ slíbil, Ïe uÏ se to
nikdy nebude opakovat. Doporuãil bez hlub‰í znalosti
pomûrÛ, aby se krajanské organizace rozdûlily na
ãeské a slovenské a odletûl dál do Washingtonu, aby
byl pfiijat v Bílém domû a promluvil v Kongresu.
V roce 1990 se pak uskuteãnily první svobodné volby,

po kter˘ch nastal ‰turm dvou kohoutÛ, Václava Klause
a Vladimíra Meãiara, jakési kohoutí zápasy na jednom
smeti‰ti, které se skonãily rozpadem âeskoslovenska,
takÏe vznikla smeti‰tû dvû.
Dennû jsme pak mohli z praÏského rozhlasu sl˘chat

zpravodajství o budování kapitalismu. To, co se jinde
budovalo roky, my jsme udûlali za nûkolik mûsícÛ,
t˘dnÛ ba dokonce i dnÛ. Zaãaly se nám vtloukat do
hlavy nové klíny.
Veselost, aÏ se nûktefií poslanci smíchy plácali do

kolen, zpÛsobil návrh, Ïe by po rozpadu âeskoslovenska
mohlo b˘t dvojí obãanství. Václav Klaus vtipnû dvojí
obãanství pfiirovnal k tûhotenství, Ïe buì je nûkdo
obãanem jednoho státu nebo není, ale nemÛÏe b˘t i
neb˘t. Za toto pfiirovnání, kterého snad poprvé pouÏil
vídeÀsk˘ rodák Jára Cimrman, ho krajané na
Masaryktownu odmûnili boufiliv˘m potleskem. MoÏná
za trest to obãanství dodnes mnozí z nás nemají.

S neuvûfiitelnou rychlostí se vybudovaly hranice mezi
âR a Slovenskem, aãkoliv tfieba mezi skandinávsk˘mi
státy anebo Beneluxem Ïádné nebyly. A nebylo jich
zapotfiebí ani mezi âeskem a Slovenskem. Tyto hranice
o patnáct let pozdûji ve v‰í tichosti zmizely a nikomu
nevadí, Ïe je tu opût korzo.
Podobnû tomu bylo s mûnou. Dovûdûli jsme se, Ïe

spoleãná mûna nemÛÏe existovat. Opût pfiímo druhou
kosmickou rychlostí se okolkovaly peníze, abychom se
dnes pfiiblíÏili ke spoleãnému Euru. Ironií je, Ïe
Slovensko, pfied jehoÏ mûnou  se âe‰i chránili, dospûlo
k Euru mnohem rychleji neÏ âR. Otázkou je, jestli je o
co stát.
Nejen Václav Klaus udûlal fiadu telemarkÛ, ale i jeho

pfiedchÛdce Václav I. se vyznaãoval mnoha politick˘mi
manévry a klamání tûlem. Od Moci bezmocn˘ch dospûl
k moci mocn˘ch a tûsnû pfied koncem svého
prezidentského období je‰tû na poslední chvíli poÏehnal
zaãínající válku v Iráku, ke které se dnes jiÏ nikdo
nechce hlásit, snad ani její architekt president G. W.
Bush.
Pfiekotná bytová privatizace trvala tak dlouho, dokud

radní nezjistili, Ïe je to velmi v˘hodn˘ zdroj vedlej‰ích
pfiíjmÛ. Pak potichu zmizela a tak dodnes mÛÏeme
vidût inzeráty, Ïe nûkdo za pÛl milionu prodá nájemní
smlouvu, ãili prodává nûco, co mu nepatfií, zatímco
pfiipsat nûkoho do nájemní smlouvy i mezi sourozenci
nejde, protoÏe je byt pfied privatizací, jak vím z vlastní
zku‰enosti.
Po skvûlém Naganu v roce 1998 a období, kdy ãe‰tí

hokejisté ovládali MS a po úspûchu SlovákÛ na MS v
roce 2002 se jaksi ãe‰tí i sloven‰tí hokejisté (s v˘jimkou
Mariana Gáborika,  Zdena Chary a Tomá‰e Kaberleho)
z NHL vytrácejí a nedává se jim mnoho nadûje ani na
leto‰ních OH.

Je‰tû hor‰í je to s ãesk˘m fotbalem, kdy po tuãn˘ch
letech na ME 1996 a 2004 pfii‰ly tfii hofiké pilulky v
podobû MS 2006, ME 2008 a kvalifikace na MS 2010,
kdy âe‰i zdaleka nedosáhli ani na baráÏ. Je‰tû
Ïalostnûj‰í je to v klubov˘ch soutûÏích, kdy jen obãas
nûjak˘ v˘sledek ãeského ãi slovenského muÏstva mÛÏe
potû‰it starcovo unavené srdce.
Nakonec není v‰em dnÛm konec a tfieba v tenisu se v

prosinci dostala âeská republika do finále v Davis
Cupu. Pesimismus tedy není na místû a kdo ví, jak
dopadnou sloven‰tí fotbalisté na MS v JAR. ·anci
postoupit ze skupiny, kde jsou Mistfii svûta Italové,
Paraguay a Nov˘ Zéland mají, i kdyÏ v anketû iDnes se
vyslovilo 8805 ãtenáfiÛ, Ïe Slovensko nepostoupí,
zatímco pouze 6963, Ïe postoupí. Rozhodující bude
zfiejmû 20. ãerven 2010, kdy Slováci hrají s Paraguayí.
A jelikoÏ jsem optimista, tvrdím, Ïe nejenÏe postoupí,
ale Ïe postoupí z prvého místa.
Z ãeho mÛj optimismus vychází? Kdyby mi nûkdo pfied

pûtadvaceti lety fiekl, co bude dnes, tak bych ho pokládal
za cvoka. Pfies v‰echny úlety a blbosti, s kter˘mi pfii‰li
a pfiicházejí mocní tohoto svûta, pfies to, Ïe se vloni
zmûnily svobodné volby ve fra‰ku, která bude mít letos
pokraãování, je to dnes lep‰í neÏ to bylo tehdy, aspoÀ
pro nás, ktefií jsme byli za Ïeleznou oponou.
Netroufám si v‰ak fiíci, jestli je to lep‰í s na‰ím voln˘m

ãasem a s mezilidsk˘mi vztahy, jestli se nemáme bát
nové totality, která pfiijde od nûkud odjinud, odkud to
nejménû ãekáme.
A proto pfieji v‰em ãtenáfiÛm, aby kromû toho, co se

pfieje k novému roku, jako je zdraví, víra, nadûje a láska,
ochraÀovali i svÛj voln˘ ãas a netrávili ho pfied
obrazovkou aÈ jiÏ poãítaãe ãi televize.

Ale‰ Bfiezina
***—-

Z ãerné kroniky
Ve tfii hodiny v noci se Ïena potichouãku vkradla do sousední
místnosti.

Kladivem rozbila 19-palcov˘ monitor, cédéãka polila
lepidlem, poãítaã vyhodila oknem. Tiskárnu utopila ve vanû.
Vzala golfové hole a v‰echny i s báglem narvala do popelnice.

KdyÏ uÏ byla venku, stavila se v garáÏi a zufiivû zaãala bu‰it
kladivem do motocyklu Harley Davidson, rok v˘roby 1958.
Pro jistotu je‰tû profiezala obû pneumatiky.

Doma je‰tû pro jistotu roz‰lapala tenisovou raketu a do
botasek na nohejbal natloukla hfiebíky. Potom se uklidnila a
vrátila se do loÏnice, do tepl postele a pfiitiskla se k boku
svého nic netu‰ícího spícího manÏela a usínala s blaÏen˘m
pocitem, Ïe uÏ teì ve‰ker˘ voln˘ ãas bude do konce Ïivota
vûnovat jejich lásce a do smrti se od ní nehne.

A mûla pravdu ... do konce Ïivota jí zb˘valy je‰tû ãtyfii
hodiny.

***

V‰e nejlep‰í v tomto roce pfieje sv˘m ãtenáfiÛm a pfiátelÛm
Satellite


