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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.

Tichá dohoda

     Perly od Miroslava Horníãka
Miroslav Horníãek (10. 11. 1918 - 15. 2. 2003) byl ãesk˘m
hercem, spisovatelem, dramatikem, reÏisérem,
v˘tvarníkem, glosátorem a divadelním teoretikem. Jeho
krásné prÛpovídky: Milostn˘ trojúhelník mÛÏe existovat
jen tehdy, kdyÏ je jeden úhel tup˘.
Moudrost nepfiichází vÏdy s vûkem. Nûkdy vûk pfiichází
sám.
Je odsouzeníhodné, kdyÏ se sportovci opíjejí. Na druhou
stranu je dobré a chvályhodné, kdyÏ opilci sportují.
Je tûÏké b˘t debilem, protoÏe konkurence je veliká.
KdyÏ je vám va‰e milovaná nevûrná a vy se chystáte skoãit
z okna,  uvûdomte si, Ïe vám nasadili parohy, a ne kfiídla.
Dobrá Ïena buì pije, nebo nalévá.
I Ïenat˘ mÛÏe b˘t ‰Èastn˘. Jen se to nesmí dovûdût
manÏelka.
Já jsem vám to fiíkal (epitaf na hrobû hypochondra).
KdyÏ láska prochází Ïaludkem, tak kde potom, proboha
konãí?
KdyÏ muÏ otevfie Ïenû dvefie auta, je nové buì auto nebo
Ïena.
Beru svoji Ïenu v‰ude,ona ale vÏdycky najde cestu zpátky.
BÛh miluje ateisty, protoÏe ho neobtûÏují sv˘mi problémy.
Nic tak nekrá‰lí Ïenu, jako pár koÀakÛ v Ïaludku muÏe.
Pane BoÏe,pfiijmi moji manÏelku s takovou láskou, s jakou
Ti ji posílám (Epitaf).
Pfii stárnutí se muÏÛm zmen‰uje mozek a zvût‰uje prostata.
Smích bez pfiíãiny znamená, Ïe jste buì idiot,nebo
zlaÈouãké dûvãátko.
Îivot zaãíná, kdyÏ chcípne pes a dûti vypadnou z domu.

***

Probûhlo to jako prázdninová zpráva uprostfied okurkové sezóny. Dovolenou na
luxusní jachtû strávili spolu zástupci âEZu a velk˘ch politick˘ch stran. Kdybych mûl
tolik volného ãasu jako mají pfiedstavitelé politick˘ch stran, asi bych ho dokázal
strávit lépe neÏ na dovolence s pfiedstaviteli âesk˘ch energetick˘ch závodÛ. A
naopak, kdybych byl pfiedstavitelem âEZu, asi bych si radûji od politiky odpoãinul,
ale opak je pravdou. JiÏ v první tfiídû nám paní uãitelka fiíkala, Ïe pan prezident
Zápotock˘ pracuje, i kdyÏ my spíme. Od té doby se hodnû zmûnilo, a nejen pan
prezident, ale i pfiedstavitelé politick˘ch stran pracují o dovolenkách, místo aby
leno‰ili u mofie.
Jejich pracovitost, ale i skromnost, je skuteãnû pravá a nefal‰ovaná. Tuto svou

ãinnost jaksi nedávají najevo, ba ani produkty své práce - rÛzné zákony nejsou
hlasitû troubeny do svûta, ale uzavírají se jaksi v klidu, nenápadnû a tajnû.
A tak jsme se dovûdûli, Ïe âEZ vytvofiil jakési komando, které má honit ãerné

odbûratele elektrické energie. Elektfiina se krást nemá, na tom se shodnou v‰ichni
politikové bez rozdílu politick˘ch stran. Hodina práce ãlena takového bouchacího
komanda úderné energetické jednotky pr˘ stojí 900 Kã. Poãítejme tedy, Ïe pfii
pracovním ãtyfiicetihodinovém t˘dnu to stojí 36 000 Kã. To kdyÏ vynásobíme 52
t˘dny, jedná se o ãástku 1,8 milionu. Zatím nevíme, kolik tûchto energetick˘ch
milicionáfiÛ âEZ zamûstnával, ale pr˘ u‰etfiil tímto zpÛsobem pÛl miliardy korun. I
kdyby jich bylo více neÏ 280 a ãástka na platech pfiesahovala u‰etfienou hodnotu,
pak se to státu vyplatí, protoÏe âEZ je soukromá spoleãnost a energetiãtí milicionáfii
jsou zamûstnanci soukromé spoleãnosti, ãili daÀoví poplatníci, takÏe je to organizace
na v˘sost pro stát potfiebná a peníze se pfielévají touto cestou ze soukrom˘ch rukou
do státní pokladny.
Bylo by to komické, kdyby v Podûbradech nespáchal po zásahu komanda (pí‰eme

o tom uvnitfi listu, na stranû 6)  sebevraÏdu podnikatel Jan P., váÏen˘ obãan, kter˘
neunesl tíhu toho, Ïe ho odhalili jako ãerného odbûratele, jak uvedla MF Dnes. Po
vdovû âEZ poÏadoval náhradu ‰kody ve v˘‰ce dvou milionÛ korun. AÈ poãítám, jak
poãítám, za dva miliony korun by bûÏela malá továrna a nikoliv autodílna.
Asi by mi spoleãná dovolená pfiedstavitelÛ vlády a energetického gigantu byla

ukradená, kdyby nebylo jedné pfiíhody, která se stala 25. srpna 1999. Internet byl

v té dobû v plénkách a my jsme mûli celkem exkluzivní zpravodajství z NHL, které
jsme posílali z Kanady e-mailem a pak rozesílali faxem. Spotfieba elektfiiny byla v
zimû minimální, v létû Ïádná, protoÏe se hokej nehrál. JelikoÏ jsme mûli v˘sledky
pfiesné a rychlé (pfiesnûj‰í neÏ CNN a dokonce nám nûkdo Ïertem radil, aÈ to
prodáváme CNN),  podnikání se nám dafiilo.
Toho 25. srpna 1999 se najednou objevili kontrolofii od PraÏské energetiky a

prohlásili, Ïe elektromûr je pfiemostûn. MÛj praÏsk˘ spolupracovník nevûdûl, o co
se jedná a zaãal jim odporovat. Inspektofii na nûj zaãali fivát, co si to dovoluje a Ïe
mu odpojí okamÏitû elektfiinu i v bytû, pokud nezaplatí 30 000 Kã. Marnû se bránil,
Ïe nebyl v Praze, Ïe odbûr elektfiiny byl nepatrn˘, marnû volal policii, aby ohledala
místo ãinu a vzala z elektromûru otisky prstÛ,marnû se soudil, Ïe elektromûr byl na
volnû pfiístupném místû a Ïe ‰kodu mohl udûlat kdokoliv.
A co mu fiekli jeho známí? To, jak by jednal prÛmûrn˘ obãan: „Mûl jsi jim ‰oupnout

pût tácÛ a oni by tû nechali b˘t.“ Neudûlal to. Od té doby jsem mluvil nûkolikrát o
tomto pfiípadu s politiky pfii rÛzn˘ch náv‰tûvách Kanady. Zrovna tak jako o dal‰ích
nezákonnostech. Marnû. Tváfiili se, Ïe nechápou, o ãem mluvím. VÏdyÈ âeská
republika je pfiece právní stát. Mají pravdu, jedná se o právní stát. Má to pouze jeden
háãek, zákon na objednávku obãas pí‰í energetické monopoly.
Nic to nepomohlo, PRE byla dokonale ochránûná zákonem. Nakonec to mÛj

spolupracovník vzdal a na‰e podnikání skonãilo. V‰e se vyvíjí a bûhem doby se
praktiky energetick˘ch milicionáfiÛ je‰tû vylep‰ily a zdokonalily.
Veãer 3. února 2010 k celému skandálu promluvil v âeském rozhlasu 1 -

RadioÏurnálu  i zástupce âEZu a vysvûtlil, Ïe tento ozbrojen˘ útvar je proti
pûstitelÛm marihuany, ktefií si do sv˘ch laboratofií pfiivádûjí naãerno elektrickou
energii. TakÏe se vlastnû jedná o protidrogovou jednotku. A co na to b˘val˘ ministr
Bublan? O tomto útvaru sly‰í poprvé.
Mnozí to prezentují, Ïe je to souboj vydûraãÛ se zlodûji elektfiiny, ale nikdo si

nepoloÏí otázku: Co kdyÏ se jedná o prachobyãejné v˘palné. Vût‰ina obãanÛ
energetick˘m milicionáfiÛm radûji tûch pût tácÛ totiÏ potichu dá, aby mûla pokoj a
nemûla ostudu.

Ale‰ Bfiezina, Toronto
***
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