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V tomto vydání naleznete:
Stav české justice
Rozloučení s Dr. Martinem Skalou
Velká taneční veselice
Humor
Mikuláš – nenechte si ujít
Speciální nabídky z Bank Street deli
5. 10. 1936 se v Praze narodil český dramatik, esejista a politik,
československý a český prezident Václav Havel. Poslední
československý a první český prezident se narodil v přední
pražské podnikatelské rodině, masarykovsky orientované, s
rozsáhlými kulturními a uměleckými styky. Únor 1948 ukončil
dosavadní styl života buržoazní rodiny. Její majetek byl
zestátněn, rodiče si museli najít zaměstnání, děti měly ztíženou
možnost studia (roku 1954 ukončil V. Havel maturitou večerní
gymnázium a v roce 1966 absolvoval dálkově DAMU). V
sedmdesátých letech se významně podílel na opoziční kulturně
politické činnosti a roku 1976 byl jedním z iniciátorů a
organizátorů Charty 77. S J. Patočkou a J. Hájkem patřil k jejím
prvním mluvčím. Když se v listopadu 1989 v důsledku
zahraničního i vnitřního vývoje začal hroutit komunistický režim,
ovládla založené Občanské fórum skupina chartistů kolem V.
Havla. Na pád režimu zcela nepřipravená Charta začala
uskutečňovat svůj původní záměr - dialog s komunistickou mocí. Nejasná představa postupných
politickomocenských změn se však musela přizpůsobovat obrovskému tlaku společnosti. Po
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ustavení "vlády národního porozumění" (10. 12) v čele s komunistou M. Čalfou byl za jeho
značného přispění V. Havel 29. 12. zvolen jednomyslně československým prezidentem.
Kandidaturu přijímal jen na půl roku, aby dovedl zemi ke svobodným volbám, ale v soustavné
propagandistické kampani získal takřka charismatickou autoritu a počátkem července 1990 byl
zvolen znovu na dva roky. Do dějin vejde jako prezident rozpadu Československa. Ten sice
považoval za katastrofu, ale svými zásahy na Slovensku někdy spíše jen posiloval tamní
protičeské emoce. Koncem roku 1991 se neúspěšně pokusil pomocí nátlaku ulice na parlament
získat zákonné pravomoci, které podle jeho názoru mohly rozpadu státu zabránit. Když v létě
1992 neprošel při nové prezidentské volbě v důsledku odporu slovenských poslanců, abdikoval v
červenci na zbytek funkčního období. Ale už na podzim 1992 zahájil kampaň za zvolení
prezidentem dosud neexistující České republiky. Po určitém váhání Klausovy ODS byl po vzniku
nového státu zvolen českým prezidentem 26. ledna 1993. V létě 1997 V. Havel oznámil, že by sice
rád odešel do ústraní, ale že vždy potlačoval osobní zájmy, a že je tedy ochoten přijmout
prezidentskou kandidaturu. O něco později pak upřesnil, že si přeje kandidaturu od čtyř hlavních
politických stran. Toho dosáhl, ale ve volbách 20. ledna 1998 byl zvolen až ve 2. kole a většinou
jediného hlasu v Poslanecké sněmovně a 6 hlasů v Senátu.
Zpráva senátora Mejstříka o personálním stavu české justice a o profesní minulosti
soudců II.
Na tiskové konferenci dne 3. 10. 2008 představil senátor Martin Mejstřík druhou část
svých rešerší ke komunistické minulosti soudců. Hostem tiskové konference byla JUDr.
Šárka Weberová, bývalá polistopadová soudkyně a senátorova poradkyně. Shrnutí
obsahu tiskové konference najdete ve zprávě ČTK:
Praha 3. října (ČTK) - Členství části soudců v předlistopadové komunistické straně se podle
senátora Martina Mejstříka odráží v jejich verdiktech, neměli by rozhodovat případy vztahující se k
totalitní minulosti. Takových soudců je odhadem více než 30 procent a jsou zejména u vyšších
soudů, řekl dnes senátor novinářům. Chystá kvůli tomu novelu soudcovského zákona, která by
měla soudcům uložit povinnost zveřejnit profesní životopis včetně politické angažovanosti.
"Komunistická minulost soudců přímo ovlivňuje jejich rozhodování," prohlásil Mejstřík. Jako příklad
uvedl únorový rozsudek Vrchního soudu v Praze, který označil za promlčený podíl někdejší
komunistické prokurátorky Ludmily Brožové-Polednové na odsouzení političky Milady Horákové.
Rozhodla o tom i soudkyně Jaroslava Maternová, která byla členkou KSČ v letech 1971 až 1989,
uvedl Mejstřík. Nejvyšší soud tento verdikt zrušil a vrchní soud při opakovaném zářijovém jednání
poslal bývalou prokurátorku na šest let do vězení. Podle ministerstva spravedlnosti se po roce
1989 přezkoumávala minulost každého soudce. "Všem zanikla funkce a na základě stanovené
procedury museli být znovu jmenováni," uvedla mluvčí ministerstva Zuzana Steinerová. Na
každého soudce byl podle ní zpracován posudek, který dále posoudila vláda a národní rada. Její
předsednictvo je pak znovu jmenovalo.
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Podporujte svého šerifa!
Mladý Jason McCullough (nezapomenutelný James Garner) se chystá do Austrálie, nakonec se
však ocitá v městečku zlatokopů, kde žít není zrovna selanka. Místní starosta Perkins (Harry
Morgan) hledá šerifa, kterým se nakonec díky svému umění pistolníka stane právě Jason. A ten
začne řešit problémy s pořádkem po svém…
Je to film z roku 1969 a asi si ho všichni pamatujeme. Nu, přátelé, píše se rok 2008, a zase tu je
mezi zlatokopy co k řešení. A taky je to občas pěkná komedie. Je na Vás, zda si mne vyberete za
svého šerifa…:)
Ani Jason by svou roli nezvládl sám. Support Your Local Sheriff! Podporujte svého senátora! Níže
naleznete číslo mého volebního účtu, který je tzv. transparentním – to znamená, že po jeho
rozkliknutí se dostanete na on line výpis, kde se můžete přesvědčit o jeho stavu i o tom, kam a za
jakým účelem jsou prostředky deponovány. Zároveň jsou zde zveřejněna jména i částky všech
laskavých podporovatelů.
Před 6 lety jsem porazil své protikandidáty s kampaní o rozpočtu 100 tisíc korun. Ani letos nebude
má kampaň nikterak pompézní. Pevně věřím, že peníze nejsou v této volbě to nejdůležitější. Že
jde o myšlenku, o cíl, o důvěryhodnost. (A ostře nabité kolty :)) Přesto budu vděčný za každou
finanční podporu, byť by šlo jen o dvacetikorunu. V té minci je totiž ukryto více, než její nominální
cena. Je v ní vzkaz, že jste se mnou. Že chcete, abych byl zvolen a mohl dokončit rozdělanou
práci. Pomohl uklidit naše „městečko zlatokopů“.
Váš
Martin Mejstřík
Transparentní účet
2439707028/5500
SWIFT-kód: RZBCCZPP
IBAN: CZ4555000000002439707028
Tři jména, která by měl každý znát
Josef Balabán - Josef Mašín - Václav Morávek. „Tři králové“. Tři životy, tři osudy. Nezměrné
hrdinství, odvaha, vlastenectví, ale i kus dobrodružství. Odkaz, který nám zanechali, by měl být
zarytý hluboko v srdcích nás všech…
Tři králové byli skutečnými hrdiny. Čestní, odvážní, odhodlaní, velmi aktivní. V protinacistickém
odboji symboly cti a statečnosti. Pro Gestapo? Samotná jejich jména naháněla gestapákům husí
kůži! Několik let balancovali na hraně života a smrti. Bojovali za vlast. Dnes o nich málokdo ví, ve
škole se o nich neučí, na své hrdiny pomalu zapomínáme…
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Ne však všude. Pietní shromáždění v Kolíně, rodišti gen. Morávka a v Lošanech, kde se narodil
gen. Mašín, jsou toho důkazem. Každoročně desítky lidí z blízkého i dalekého okolí přijíždějí vzdát
čest a poklonit se památce hrdinů, kterých se v současnosti našemu národu tolik nedostává.
Jejich husarské kousky budiž nám navždy připomínkou neuvěřitelné odvahy a odhodlání bránit
svobodu a demokracii. Vážit si svobody povětšinou začneme až tehdy, když ji ztratíme. Proto
bychom si měli jejich hrdinské činy připomínat. Oni totiž zemřeli tenkrát pro nás!
Autor: MUDr.

Richard Sequens
MUDr. Richard Sequens je primářem chirurgického oddělení Nemocnice
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Studoval na lékařské fakultě UK v
Plzni. Od prosince 2002 zastává funkci senátora za obvod č. 9 Plzeň-město, ale
nikdy nebyl členem žádné politické strany. Více informací naleznete na webových
stránkách http://www.sequens.info.

Speciální nabídka z
Bank Street Sausage
and Deli
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Fresh Turkey

Smoked Turkey

Leg of ham

Grain Fed

Grain Fed

Leg of lamb

$7.99/Kg

$11.99 / Kg

$19.99 / Kg

$6.99/Kg
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$9.99/ Kg

7.99 /Kg

ČSSK Ottawa
pořádá
největší akci letošního roku

Velkou taneční veselici
Českou hudbu opět předvede
DJ Láďa
Slovenskou hudbu uvádí
DJ Martin
Dobroty na stůl připraví
Bank Street Deli and Sausage
Žízeň budeme hasit českým pivem
Nenechte si ujít
Sobota 1. 11. 2008 v 7 hodin večer
v sále Royal Canadian Legion
391 Richmond Rd. Ottawa

Tombola bude opět obsahovat hodnotné ceny,
vstupenky $20 v předprodeji, $25 u dveří.
ČSSK sleva $5, více informací na tel. čísle 613-834-9913.

Předprodej vstupenek
Bank Street Deli
1920 Bank Street, Ottawa
(613) 521-5557

G & G Auto
926 Merivale Rd
(613) 798-2596
Import Car Centre
815 Campbell Ave
(613) 722-3030
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Published by ABE, P.O. Box 176, Station E, Toronto, Ontario, Canada, M6H 4E2
Volební kampaň senátora Martina Mejstříka
Senátor Martin Mejstřík kandiduje v podzimních volbách do Senátu ve volebním obvodu 27 (Praha
1, Praha 7, Praha – Troja, Praha 6 – Bubeneč, Střešovice, Ořechovka, Hradčany a Praha 2 – Nové
město) jako nezávislý kandidát za koalici US-DEU, politické hnutí Zelení a Strana pro otevřenou
společnost (SOS).
Senátor Martin Mejstřík je charakterní člověk, který neúnavně a systematicky pracuje proti
komunistickým nepravostem a proti komunistům a jejich ideologii, a proto má v ČR spoustu
nepřátel. Protože se kriticky vyjadřuje i proti některým praktikám ODS i mezi nimi není oblíben. Je
jedním z mála politiků, kteří poctivě a nesmlouvavě podporují naše krajanské požadavky. Letos v
červnu obdržel senátor Mejstřík Masarykovu cenu za svou roli při svržení komunistické diktatury v
roce 1989 a za neutuchající iniciativy směřující k vyrovnání se s komunismem. Mejstřík, který je
rovněž místopředsedou senátní komise pro krajany, cenu převzal na 60. kongresu sdružení, který
se konal v Calgary. Krajanské sdružení svou Masarykovu cenu uděluje od roku 1985. Mezi její
laureáty patří prezident Václav Havel, Marta Kubišová nebo členové protikomunistické odbojové
skupiny bratří Mašínů. Chceme-li, aby Martin Mejstřík byl do Senátu znovu zvolen, měli bychom
jeho kampaň podpořit a to nejen slovně, ale i finančně. www.martinmejstrik.cz

Petr J.Mach
mistr houslařský
309 EARDLEY RD. AYLMER, PQ.
(819) 684-3886
http://www.petermach.com
E-mail: pmach@cyberus.ca
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Mikuláš
Nenechte si ujít letošního Mikuláše, který se bude konat v sobotu 6. 12. v 10 hodin ráno v McNabb
Community Centru, 180 Percy Street, Ottawa. Rodiče, prarodiče a praprarodiče , vezměte svoje
děti, vnoučata a pravnoučata mluvící nebo nemluvící česky a přijdete se podívat a pobavit. Na

programu bude vystoupení dětí z České školy, poslech vánočních koled a další hry pro děti.
Každou rodinu bychom prosily o něco na zub na společný stůl. Vstupné bude jednotné a
symbolické k úhradě místnosti a piti $5/rodinu. Prosili bychom, aby dárky byly omezeny pouze na
dárky pro děti a to jeden dárek na každé dítě. Přece jenom je to akce pro děti a každý víme, jak
jsou děti, které ještě nic nedostaly netrpělivé, aby na ně také něco zbylo. Těšíme se na vás.
Rozloučení s Dr. Martinem Skalou
bude v sobotu 11. října 2008 v 11:00 hod. v chorvatském kostele sv. Leopolda Mandiče (Saint
Leopold Mandic croatian Church) na 170 Hinchey Ave., Nepean. (West of Merivale Rd. and South
of Medowlands).
Upozornění
Rádi bychom upozornili naše čtenáře, aby svoje peněžní příspěvky Zpravodaji zasílali na adresu
ČSSK P.O. Box 1507 Manotick, ON K4M 1L4. Poštovní schránka kterou dříve ČSSK používal v
centru města již nefunguje. Ptáte se proč přispívat na Zpravodaj, když ho dostávám elektronicky?
Bohužel všechno stojí peníze. I za server ČSSK který hostuje Zpravodaj a jeho předchozí vydání,
se musí platit a není to malá částka. Takže pokud zasíláte a nebo se rozhodnete zaslat Zpravodaji
nějaké peníze, rádi je přijmeme s díky. Pokud chcete ve Zpravodaji reklamu, zavolejte paní Alenu
Gregorovou na číslo 613-254-9250.
Humor
Babička vykládá vnoučatům o tom, jak děti nosí čáp.
Když skončí, pětiletí kluci se na sebe podívají a pak ten jeden řekne: "Tak co, řekneme jí pravdu
nebo jí necháme v bludu?"
Napříč Austrálií skáče klokan, po každých 100 metrech se zastaví, z jeho vaku vykoukne tučňák a
blinká.
V Antarktidě tou dobou sedí ve skupině tučňáků malý klokánek, klepe se, občas kýchne a mumlá:
"Přiblblý výměnný pobyty."
Na silnici tlačí spocený muž z posledních sil auto, žena za volantem se ho ptá: "Už můžu povolit tu
ruční brzdu?
"Tady v novinách se píše, že osmdesát procent Rusů jsou alkoholici."
"A tech zbylých dvacet procent jsou kdo?"
..
"Děti do tří let."

Nové, plně vybavené Condo v Praze k pronajmutí
Obývák, ložnice, kuchyně, pračka a sušička. Pro max. 5 osob.
Dvě stanice tramvají od "Anděla", Praha 5.
Možný odvoz z letiště. Cena: $70 za den nebo $400 za týden
Informace tel. 613 6807718
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Zde je místo pro
vaši reklamu

IMPORT CAR CENTRE LTD
SERVICE
825 Campbell Ave. Ottawa, K2A 2C4
G E O R G E or K A R E L
tel: 728-2220 fax: 728-2458

Dopis
Vážený státe, pane Topolánku a Kalousku,
rád bych věděl, kam mám zajít, abych se mohl úplně odhlásit ze státního penzijního systému.
Mám na mysli podepsání nějakého prohlášení (reversu), že až budu starý, nebudu od státu
požadovat žádný důchod a na oplátku teď nebudu na tento systém muset platit.
Rozhodl jsem se totiž, že bude jistější, když si sám budu spořit ve fondech, založím si akciové
portfolio a koupím si na hypotéku nějakou nemovitost, kterou pak v důchodu buď prodám, nebo
pronajmu.
Mám totiž obavu, že jinak teď budu platit vysoké daně a až mi bude 65, stát řekne: 'Sorry, nejsou
peníze na důchody - můžou za to předchozí vlády, to my ne. Jo a vy jste si vedle toho spořil do
státem podporovaných penzijních fondů? Sorry, ale inflace produkovaná minulým vedením ČNB
tyto úspory znehodnotila, nehledě k tomu, že vám ty úspory zdaníme sedmdesáti procenty, aby
bylo na důchody pro ty, kteří si nespořili. Jak by k tomu ti chudáci přišli, že...' dožiji!
Zároveň bych chtěl úplně přestat platit sociální pojištění, protože si myslím, že v mém oboru je
riziko nezaměstnanosti relativně malé.
Platit si toto pojištění má smysl přeci pouze pro ty, kteří mají reálný důvod se nezaměstnanosti
obávat, ne? Kdyby mi patřila Petřínská rozhledna, asi bych si ji také nepojišťoval proti povodni...
A nebo bych se možná i proti nezaměstnanosti pojistil, ale rád bych si sjednal individuální
podmínky v nějaké komerční pojišťovně, protože mám pocit, že rozumnější (pro obě strany) je
odvíjet výši pojistného od míry rizika a ne od výše příjmů.
Také bych se rád zdravotně pojistil u nějaké komerční pojišťovny, opět podle míry mé zdravotní
rizikovosti (sportuji, nekouřím, nepiji, nedýchám uhelný prach v dole, nebrousím sklo, nepracuji s
trhavinami) a ne podle výše mého příjmu.
Také bych někde rád podepsal papír, že na smrt mé matky přísahám, že v životě nepoužiji služeb
Českých drah, aby mi mohla být refundována část daní, která do ČD teče.
Také si myslím, že už stát za mé základní a střední vzdělání dostal ode mne daní dost. Zas tak
dobré ty školy nebyly! Vysokou školu svých dětí platím sám, takže na školství bych již platit rád
přestal.
Nepřijde mi zrovna moc rozumné ani spravedlivé platit školu dětem sám a ještě ji platit někomu
jinému, jenom proto, že se u nás stát neobtěžoval zřídit studijní obor, který zrovna moje děti
potřebují studovat.
Na druhou stranu stát umožnil obrovské skupině lidí vystudovat střední i vysoké školy a absolventi
těchto škol ve vystudovaném oboru vůbec nenastoupili. Často zastávají pozice ve funkcích, kdy je
jejich vzdělání nadhodnocené anebo zcela mimo obor.
Také by mne zajímalo, jak se vyreklamovat z pravomoci Ministerstva pro místní rozvoj. Přijde mi
totiž poněkud nespravedlivé, že sousední státní činžák, kde žijí vyvolení v údajně 'sociálních
bytech', za poloviční náklady, než jaké platíme my přes ulici v družstevním domě, je nákladně
rekonstruován také z mých daní.
Když si budeme chtít opravit náš družstevní dům, budeme si to muset zaplatit ze svého, ale ty
daně, které platíme i na rekonstrukci sousedního státního domu, nám už nikdo nevrátí.
Přitom v tom státním domě zcela jistě nebydlí sociálně potřební občané, nejhorší auto, co před
ním parkuje je Octavia.
Také bych se chtěl zeptat, kde se na naší radnici odhlásit od služeb městské policie. Ona totiž naši
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čtvrť navštíví jen občas a to výhradně z důvodu montáže
botiček na auta, která opět díky městskému rozhodnutí
nemají kde jinde parkovat.
Bohužel již tato městská policie nijak nebrání pravidelnému
vykrádáni aut či sklepů, vandalismu a rušení nočního klidu.
Když jsem na toto městské policisty upozornil, doporučili
mi, abychom si zřídili 'domobranu' po vzoru některých
sídlišť v jiných městech, nebo abychom si najali hlídače(ta
drzost!).
To druhé bych velice rád udělal - spočetl jsem si, že kdyby
se náš blok pěti domů složil na nočního hlídače, vyšlo by to
na cca 200,-Kč na jednu domácnost.
Věřím, že do té doby by krádeže ustaly. Jen nevím, jak
odhlásit a neplatit služby městské policie, kterou bychom
pak nepotřebovali.
Zároveň již dlouho zjišťuji, kde je možné se odhlásit od
služeb Policie ČR, která se mi již delší dobu jeví jako zcela
zbytečná.
Podle informací z internetu, tisku a všech televizí usuzuji,
že 30% všech vyšetřovaných případů souvisí s případy, které zavinili a nebo spolu spáchali přímo
policisté, dalších 30% zavinili naši politici, rodinní příslušníci politiků a přátelé našich politiků (zde
policisté nic nevyšetřují a pokud náhodou i vyšetří, tak ve finále odloží) a dalších 40% trestních
činů spáchali recidivisté a barevné menšiny.
Pokud z této skupiny je náhodou něco vyšetřeno, u soudu jsou recidivisté potrestáni jen
minimálními tresty (nelze je zavřít, protože věznice již nyní jsou přeplněné) a Rómové jsou
většinou propuštěni bez trestu.
Proto bych se chtěl zeptat, vzhledem k tomu, že prý žijeme ve svobodném státě, na jaký úřad
mám zajít, abych si mohl zaškrtat, které služby od státu chci a které ne. Je přeci nesmysl platit
něco, co nepoptávám, ne?
Myslím, že bych s chutí odhlásil i služby Statistického úřadu, Výzkumného ústavu pedagogického,
Školských úřadů, Ústavu státu a práva, Úřadu pro státní informační systém, Energetického
regulačního úřadu, Telekomunikačního úřadu, Národního bezpečnostního úřadu, Grantové
agentury, Úřadu pro ochranu osobních údajů, 73 Úřadů pro zastupování státu ve věcech
majetkových a několika desítek dalších.
Také by bylo dobré, kdyby bylo možné nějak určit cenu jednotlivých služeb, které nám stát
poskytuje.
Když si totiž jdu koupit housku za 5,-Kč, jasně tím demonstruji, že ta houska pro mne má větší
cenu, než mých 5,-Kč, resp. Že houska je pro mne to nejlepší, co si za těch 5,-Kč mohu koupit.
Také koupí té konkrétní housky demonstruji, že právě tato houska od tohoto konkrétního pekaře
je to, co preferuji. Každý den tak vlastně svými peněženkami hlasujeme, co je pro nás důležitější
a vhodnější.
Se státními službami to tak není. Neznáme jejich cenu. Nevíme, zdali by je konkurence nenabídla
levněji a kvalitněji.
A hlavně nemáme možnost se rozhodnout, zda-li o ty služby za daných podmínek stojíme.
Povinnosti platit na státní školství nás to nezbaví. Obdobně musím platit za možnost příjmu ČTV a
ČRo, i když je vůbec nesleduji, ze svých daní přispívám na Telekomunikační úřad, který podporuje
navyšování cen Telefonicou O2, nebo si platím např. Energetický regulační úřad, který odsouhlasil
další zdražování elektrického proudu, tak že ČEZ má zcela astronomické zisky, tak že raději
nakupuje elektrárny v Rumunsku či Bulharsku, tak aby nemusel zlevnit elektrický proud v Česku.
A tak je to se všemi státními službami - buď si jejich poskytování stát monopolizuje úplně, takže
vůbec nemáme volbu, nebo na výběr máme, ale přesto pak musíme platit i tu státní službu,
kterou jsme ale nahradili placenou službou od konkurence.
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Například nechápu, proč v každém bývalém okresním městě musí být OSSZ, VZP a další zdravotní
pojišťovny se svým aparátem pro výběr a kontrolu pojistného, když se výpočet pro odvod
pojistného provádí u zaměstnavatele ze stejného mzdového základu. Vybrané peníze jsou z
příjmových účtů (OSSZ a ZP) stejně převedeny do jednoho měšce, ze kterého se provádějí
následné výplaty do sociálních a zdravotních položek.
Bylo by dobré, kdyby antimonopolní úřad přinutil stát vzdát se svých monopolů na sociální
pojištění, na emisi peněz, na rozhodování sporů, na zajišťování pořádku, atd...).
Také by ten antimonopolní úřad měl postihnout sám sebe za monopolizaci práva na rozhodování
antimonopolních kauz. Problém asi bude v tom, že instituce, které by nás měly i před státem
chránit (od Antimonopolního úřadu až po Ústavní soud) jsou vlastně jeho součástí.
A tak bych byl rád, kdybyste mi poradili, jak mám zajistit svoji svobodu, jak přestat být
nevolníkem, jak platit pouze za to, co poptávám, jak sám rozhodovat o svém životě a majetku.
Děkuji, s úctou Váš Občan + dalších 2 156 847 souhlasících.
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