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Já a ostatní - I and they

Pokud se dobfie pamatuji, byl jsem naposledy v
Divadle Disk v Karlovû ulici v polovinû sedmdesát˘ch
let. Disk patfiil Divadelní akademii múzick˘ch umûní
neboli DAMU. JiÏ tehdy to bylo sv˘m zpÛsobem
divadlo bez hranic. Ví se, Ïe praÏská FAMU
odchovala fiadu pfiedních svûtov˘ch reÏisérÛ, ale
málo se ví o tom, Ïe v tu dobu na DAMU chodila dnes
slavná mexická reÏisérka Marta Eugenia Luna
Ledesma - autorka slavného seriálu Esmeralda.
Tehdy tam reÏírovala antické drama Elektru. Marta
mûla ãeského pfiítele a mého kamaráda s biblick˘m
jménem Raguel, kter˘ pracoval v krematoriu a mûl
heslo: KaÏd˘ den na stÛl ãerstvou kvûtinu. I na
premiéru Elektry pfiinesl své nastávající karafiáty.
Pfied tím se v‰ak náleÏitû posilnil v nedaleké
restauraci, kde vÏdy na Martu bûhem dlouh˘ch
zkou‰ek ãekal. Tentokrát tak uãinil jiÏ pfied
pfiedstavením a jakmile ‰la opona nahoru, Raguelova
víãka ‰la stejnû rychle dolÛ. O pfiestávce nás pfii‰la
na balkón Marta nav‰tívit. V ten okamÏik jsem poznal,
Ïe má pfied sebou velkou budoucnost. Coby reÏisérka
a psycholoÏka odhadla situaci a poprosila mne,
abych, aÏ pfiedstavení skonãí, nezapomnûl vzbudit
Rajíãka, tak totiÏ nûÏnû fiíkala svému pfiíteli. KdyÏ ‰la
po pfiedstavení opona dolÛ, zvedla se pomalu
Raguelova víãka a Raguel pfiedstíral, Ïe pozornû
sledoval celé pfiedstavení.
MÛj pfiítel Raguel byl zfiejmû v˘jimkou. V Disku se

vût‰inou neusínalo, protoÏe DAMU produkovala
nejen fiadu vynikajících reÏisérÛ, ale i hercÛ a nav‰tívit

Disk bylo vÏdy záÏitkem. Hrála se tam experimentální
pfiedstavení, antická dramata, Shakespeare,
âapek… Loutkáfiská fakulta si v sedmdesát˘ch letech
troufla i na Camuse a jeho Nedorozumûní.
Po letech jsem mûl tedy moÏnost vidût opût

experiment, tentokrát pro zmûnu ãesko-kanadsk˘.
Studenti loutkáfiské fakulty praÏské DAMU spolu se
studenty Divadelní sekce Torontské univerzity ve
Scarborough vytvofiili neobvyklou divadelní mozaiku,
která reflektuje Ïivot kolem nás. Podobnû jako DAMU
v sedmdesát˘ch letech experimentovala s antick˘mi
tématy, ani tentokrát jsme se neobe‰li bez antické
mytologie, aÈ jiÏ to bylo v kanadském provedení
Lysistraty ãi jakási parodie na Offenbacha a jeho
Orfea v podsvûtí. Ve spoleãném projektu Já a ostatní
to byl  zase Ikarus, jenÏ vzlétne na vû‰áku, kter˘
slouÏí k su‰ení prádla.
Ve spoleãném projektu se podobnû jako v lidském

Ïivotû stfiídají momenty nesmírnû váÏné s okamÏiky
humorn˘mi: stvofiení ãlovûka, ukfiiÏování, vystfiídá
velice jednoduchá scénka, kdy dva mladíci balí
dûvãe. Oba soubory do sebe zapadají, takÏe pokud
nûkdo vidûl nejprve toto pfiedstavení, dlouho
nerozli‰uje, kdo patfií do ãeské skupiny a kdo do
kanadské.
Dal‰í podrobnosti o celém projektu jsme se dovûdûli

od ãlena souboru  Jifiího La‰tovky.
ABE: Jak dlouho jste na tomto projektu

pracovali?
JL: Kanaìané intenzivnû ãtrnáct dnÛ. My, protoÏe

jsme mûli i dal‰í práci, tak mûsíc a pÛl.
ABE: Jak˘ byl rozdíl mezi praÏsk˘m

pfiedstavením a torontsk˘m?
JL: Zde to bylo pomalej‰í. My jsme museli

pfiibrzdit kvÛli angliãtinû. Domácí herci zase
zpomalili kvÛli tomu, Ïe si v‰e vychutnávali.
Pfiedûlali jsme nûkteré slovní hfiíãky.
ABE: Co vás zde pfiekvapilo?
JL: Skuteãnost, Ïe divadelní seberealizace je zde

mnohem tûÏ‰í. Dva ãlenové kanadského souboru
studují v Praze a dokonce jedna ãlenka souboru tam
chce zÛstat. TûÏko si dovedu pfiedstavit, jak bych
dûlal divadlo zde.

ABE: MoÏná by vás zajímalo, Ïe je zde
ãeskoslovenské Nové divadlo…
JL: O tom jsem nesly‰el. Zajímavé je, Ïe v na‰em

souboru jsou také dva Slováci, takÏe právû v Orfeovi
v podsvûtí mluví slovensky.
ABE: V kanadském souboru zase obãas pouÏili

francouz‰tinu… Globalizace pfiiná‰í s sebou
spoustu v˘hod. Na druhou stranu i jakési
zplo‰tûní, ztrátu identity…
JL: UÏ to k nám pfiichází a je na nás, jak to

zvládneme. Teì se zaãínají privatizovat divadla.
Doposud byla divadla dotována a otázkou je, jak
obstojí v okamÏiku, kdy se bude muset v‰e platit z
lístkÛ. Sv˘m zpÛsobem máme jako loutkáfii v˘hodu,
protoÏe si mÛÏeme loutky vyrobit a mÛÏeme hrát po
‰kolách.
ABE: Jaké je uplatnûní studentÛ z DAMU u

filmu?
JL: Filmování mnû pfiipadá proti divadlu hrozná

nuda. Nemám pocit, Ïe ze sebe vydávám maximum,
zatímco v divadle to okamÏitû cítím, jestli se to
divákovi líbí nebo ne. Film je konzerva, která se
nemûní, zatímco divadlo se vyvíjí a je Ïivé. Proto
vûfiím v divadlo, Ïe pfieÏije. Film nyní sice ovlivÀuje
divadlo, ale nemyslím si, Ïe je to správná cesta.
Divadlo dokáÏe pfiedvést vûci jinou formou a nechává
prostor pro pfiedstavivost diváka. Takov˘mi filmy,
které byly naopak ovlivnûné divadlem jsou Nachové
plachty a Barokní opera.
Dodejme jen, Ïe film bez hranic existuje jiÏ del‰í

dobu, koprodukce filmÛ nûkolika zemí jsou bûÏné.
Divadlo bez hranic je experimentem, kter˘ skuteãnû
stojí za pov‰imnutí. PfiipomeÀme, Ïe v pozadí celého
projektu a reÏisérem je doc. Jan Schmid ze Studia
Ypsilon. S ním spolupracovali Michal Schonberg,
Jifií Havelka, Jifií Nûmeãek, Merika Ramundo a Petra
Zámeãníková. Hudbu dûlal Jan JiráÀ. Produkce:
Jolana Tre‰lová a Leah Takata. Bûhem pfiedstavení
se na jevi‰ti objevilo kolem tfiiceti hercÛ, z toho
polovina z praÏské skupiny a druhá z kanadského
souboru.

Ale‰ Bfiezina
***

Z pfiedstavení Já a ostatní. Vlevo ãeská skupin, uprostfied knadská a vpravo se Ikarus pokou‰í vzlétnout.

RADIO BOHEMIA lze poslouchat
v Torontu

a okolí na frekvenci 530 AM
a to od pondûlí do pátku

od pÛlnoci do jedné hodiny v noci.

Vysílání z pondûlí na úter˘ zaãíná
jiÏ ve 23:00 hod.

E-mail: radiobohemia@hotmail.com,
 tel.: 905-846-4563
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v  11:00.
Stfiedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church

Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev.  Basil E. Coward.

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.

¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).

Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836.  Farár:  M. âajka.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.

Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbridge Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko.
BohosluÏby 9:30  anglicky, 10:30  slovensky.

Katolické bohosluÏby
mimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin.Duch. správce: Rev. L.
·vorãík, St. Adalbert R.C. Mission, tel.: (905)
523-1932 nebo (416) 532-5272;  464 Plains
Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a HIinchey): 3. nedûle v 9:00.

Toronto/Canada/USA

Torontská odboãka âSSK
Odboãka pofiádá setkání se zajímav˘mi politick˘mi osobnostmi a kulturní akce.

740 Spadina Ave., Toronto, Ont. M5S 2J2
NezapomeÀte dopis oznaãit, Ïe se jedná o Torontskou odboãku.

Telefon: (416) 538-5507

Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí k vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má

myslet, ale pfiedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní
názor. Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,

pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena
rovnováha, která se diskusí sleduje.

V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor
zodpovídá za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) toward our mailing costs.

Knihovna na Masaryktownu
Pondûlí a pátek: 16:00-18:00, stfieda: 16:00-21:00

Tel.: 416-431-9477

Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
740 Spadina Ave., Toronto, Ontario, M5S 2J2

Tel.: 416-925-2241. Fax: 416-925-1940.
E-mail: csskho@interlog.com
www.cssk.satellite1-416.com

Pravidelná cviãení Sokola
jsou  kaÏdé pondûlí (odbíjená) a kaÏdou stfiedu (sokolská v‰estrannost)

od 20:00 do 21:45 hod.
ve ‰kole 1700 Keele Street - jiÏnû od kfiiÏovatky Eglinton Av. W. a Keele St.

Náfiaìov˘ tûlocvik a moderní rytmická gymnastika se konají v pátek
od 20:00 do 22:00 v tûlocviãnû Gyros Gymnastics

(12 Densley Ave. - poblíÏ Keele St a severnû od Eglinton Av. W.)
Zde je také kaÏdou sobotu cviãení Ïactva od 16:00 do 17:30.

Informace Dita a Charlie Hykelovi: (416) 223-6411.

Ve dnech 24. a 26. kvûtna probíhal ve
Winnipegu Kongres - v pofiadí
ãtyfiiapadesát˘ - âSSK, kterého se zúãastnili
delegáti z celé Kanady. Nazval jsem ho
radostn˘m, protoÏe radostn˘m opravdu byl.
V‰ichni, funkcionáfii i nefunkcionáfii se k
nám chovali jako bychom byli blízk˘mi ãleny
rodiny. Bratfii Josef Dobrovoln˘ a br. Vilém
Kun pro nás pfiijeli na leti‰tû a br. Kun nás
rovnûÏ po skonãení kongresu na leti‰tû
odvezl, v pátek veãer nás královsky pohostili
v historickém domovû winnipegské
Kanadsko-ãeskoslovenské podpÛrné
jednoty, kde zvlá‰tû peãivo (dílo sester
Adamcové, Dobrovolné a Kunové) by
vrchovatû uspokojilo i rozmlsané olympské
bohy (a tímtéÏ peãivem - ty koláãky a ‰áteãky
dosud dráÏdí mé chuÈové ústroje - nás
hostili i bûhem zasedání) a v sobotu
uspofiádali banket, skvûle organizovan˘
pfiedsedkyní odboãky, dr. Evou Sailerovou
a Mí‰ou Gogelovou a bravurnû fiízen˘
konferenciérem Josefem Dobrovoln˘m.
Tohoto banketu se zúãastnili velvyslanec
âR Vladimír Kotzy, generální konzul ing.
Jifií Parkmann, kulturní ata‰é Radka
Calábková, ãestn˘ konzul Slovenské
republiky Jozef Ki‰ka, pfiedseda Jednoty
Jaroslav Klime‰, a oficiální hosté: starosta
mûsta Winnipegu Glen Mory, zástupce
provincie Manitoba Doug Martindale a
Manitobské univerzity, ktefií v‰ichni vtipnû
(a krátce) hodovníky oslovili.

Bûhem veãera byly dr. Sailerovou pfiedány
Masarykovy ceny volyÀskému âechu,
Jaroslavu Kuczerovi, kter˘ se zúãastnil jako
voják polské armády slavné bitvy o Monte

v kongresové broÏufie. V˘znamnou ãástí
dopoledního zasedání byly projevy
velvyslance V. Kotzyho (v˘Àatky z jeho fieãi
pfiineseme pfií‰tû) a generálního konzula J.
Parkmanna. Oba projevy se zab˘valy
problémy (ale také úspûchy, kter˘ch
na‰tûstí pfiib˘vá, vãetnû zlep‰ující se
hospodáfiské situace) âR, problémy vztahÛ
krajanÛ k rodné zemi a naopak. Velvyslanec
Kotzy hovofiil o postoji ãesk˘ch politick˘ch
stran a vládních orgánÛ k Bene‰ov˘m
dekretÛm,  zab˘val se reakcí krajanÛ, nejen
v Kanadû, ale i v USA na moÏnost úãasti na
parlamentních volbách v âR. Poãet
registrovan˘ch je nízk˘, fiádovû ve stovkách,
coÏ po tolika akcích o právo volit je Ïalostn˘
v˘sledek, kter˘ by pravdûpodobnû nebyl
v˘raznû jin˘, i kdyby bylo moÏno volit
korespondenãnû. Náklady spojené s
registrací jsou nûkolik set dolarÛ na
registrovaného voliãe. MoÏná, Ïe by
neu‰kodilo, kdybychom zváÏili, do jaké míry
mÛÏeme realisticky Ïádat, aby ãeské
zákonodárné orgány mûnily zákony podle
na‰ich pfiedstav. Generální konzul
Parkmann hovofiil o vízové povinnosti a
hospodáfisk˘ch následcích zavedení této
povinnosti - nezdá se, Ïe by následky
podstatnû ovlivnily poãet náv‰tûvníkÛ âR.
Na dotaz, zda Toronto mÛÏe oãekávat v
brzké dobû zfiízení konzulátu odpovûdûl,
Ïe Toronto je mezi pfiedními nápadníky na
pfií‰tí konzulát. Paní Calábková hovofiila o
grantech, zájezdu „vozíãkáfiÛ“ a akci
„Dobru‰ka“. A také se s námi rozlouãila -
konãí jí kanadsk˘ termín. Je‰tû jednou jsme
se rozlouãili s ní i s velvyslancem Kotzym
(kter˘ s nejvût‰í pravdûpodobností rovnûÏ
letos odejde) pfii banketu. S obûma se nám
velmi dobfie pracovalo.

Zbytek sobotního zasedání byl vûnován
diskusi o budoucnosti kanceláfie SdruÏení
a ãinnosti SdruÏení v pfiípadû, Ïe by kanceláfi
byla zru‰ena. Touto otázkou se ve své
zprávû zab˘val pfiedseda J. âermák:

„Jak by ãinnost kanceláfie SdruÏení
vypadala bez kanceláfie? Pokud by nûkdo
nebyl ochoten úfiadovat ze svého domova,
musela by ãinnost SdruÏení b˘t omezena
na emailové komunikace mezi pfiedsedou
a odboãkami a na obãasn˘ styk s
kanadsk˘mi ãi ãesk˘mi, pfiípadnû
slovensk˘mi, úfiady... Styk s jednotliv˘mi
ãleny komunity by byl omezen na nejmen‰í
míru. Tato práce by musela b˘t vykonávána
buì torontskou odboãkou nebo agenturami
ãeské ãi slovenské vlády v Torontu
(napfiíklad konzulátem - není spravedlivé
oãekávat od ãestného konzula pana

Zprávy âSSK
“RADOSTN¯” 54. KONGRES âSSK VE WINNIPEGU

Casino a se sv˘mi sestrami a bratry byl
pátefií na‰í skupiny ve Winnipegu;
Generálmajorovi Ludvíku Peterkovi, jehoÏ
kariéra zaãala v r. 1937, pokraãovala ve
skupinû Ludvíka Svobody, ve Francii a
skonãila v âeskoslovenské Samostatné
brigádû, která se zapojila do boje
spojeneck˘ch armád pfii invazi do Francie;
v˘znamnému sochafii Josefu Randovi,
tvÛrci sochy obûtem komunismu (umístnûné
na Masaryktownu), soch Krista, fieckého
boha Poseidona, Jana Palacha, P. E.
Trudeau, J. F. Kennedyho, T.G. Masaryka
a sochy „¤eky“, jejíÏ miniatury jsou darovány
v˘znamn˘m náv‰tûvníkÛm Winnipegu; a
Blance Rohnové, která nejdfiíve jako
pfiedsedkynû Dámského odboru SdruÏení
a pozdûji ve funkci pfiedsedkynû celého
SdruÏení se mimofiádnû zaslouÏila o Ïivot
krajanské Kanady. Citace - anglicky i ãesky
- pfieãetl Josef âermák.

Ná‰ velk˘ dík patfií sestfie Vladimífie
Zvoníkové a její krojované taneãní skupinû
(vlastnû dvûma skupinám) za kouzelné
zatanãení národních taneãkÛ, mezi nimi
taneãkÛ na Ha‰lerovy písniãky. Dovedu si
pfiedstavit, kolik ãasu a práce bylo
nacviãování vûnováno. Ale sestfie
Zvoníkové patfií ná‰ dík i za prohlídku
knihovny Manitobské univerzity, zvlá‰tû
slovanské (vãetnû ãeské) sekce a oddûlení
islandské literatury. Ukázala nám poklady
z winnipegské ãeskoslovenské minulosti,
které by mûly b˘t zachovány pro budoucí
generace.

Sobotní zasedání vyslechlo dodatky ke
zprávám funkcionáfiÛ a odboãek, vyti‰tûn˘m

28.5.-23.6.
Frank Jalsovsk˘

Canadian Impressions
Malaspina Printmakers Gallery

1555 Duranleau Street, Granville Island
Vancouver, BC V6H 3S8

www.frankstudio.com
***

13.6. (ãt.) a 14.6. (pá)
Volby do Poslanecké snûmovny âR

Velvyslanectví Ottawa, Konzulát Montreal
***

22.6. (so) 12:30
âesk˘ a Slovensk˘ den na Masaryktownu

Zpûvák Vladimír Mi‰ík
***

23.6. (ne)
Garage Sale

154 McKenzie St.
Winnipeg (204) 589-7483

***
23.6. (ne) 18:00

Vladimír Mi‰ík a Jan Hrub˘
v Riverside Maple

St. Jacobs-Kitchener
***

27.6. (ãt) 20:00
Koncert Vladimíra Mi‰íka

a Jana Hrubéhona Masaryktownu
***

28.6. (pá) 19:30
Vladimír Mi‰ík a Jan Hrub˘

v Ottawû

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi
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Czech &Slovak Institutions

Toronto/Canada/USA

Honorary consulates
of the Slovak Republic

in Canada
Vancouver, BC:
905 West 8th Avenue, Vancouver
V5Z lE4
Tel: (604) 732-4431. Fax: (604) 732-4439
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbla

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Winnipeg, MB:
99 Grace Street, Winnipeg R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr Jozef Kiska Honoray Consul
Jurisdiction: Manitoba

Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407,
North York M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Montreal, QC:
3700 rue de Montagne
Montreal, QC H3G 2A8
Tel.: (514) 843-3700, Fax: (514) 987-5460
Hours: Monday and Thursday 16:00 -18:00
Mr.Mark Kmec, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Quebec

Honorary consulates
of the Czech Republic

in Canada
Calgary
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
New address: #110-6130 3rd St. SE.
Calgary, AB T2H 1K4
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.

Toronto
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.
Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416-226-4528,
fax: 416-226-5679
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
Út: 16:00-18:00, ãt.: 10:00-12:00

âesk˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in Montreal

1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2

Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace

Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450

Obch. zast.: (613) 749-3178; Fax: 749-4989

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Nejvût‰í setkání âechÛ a SlovákÛ
Celodenní program zaãíná bohosluÏbami

u kaple sv. Antoníãka v 11 hod
Slavnostní zahájení ve 14:30

Pûveck˘ sbor âs. baptistického sboru
Taneãní skupina Moravanka

Vystoupení Sokola: skladby muÏÛ, Ïen a dûtí
Program dûtí doplÀovací ‰koly

Dûtské soutûÏní hry
Turnaj v kopané

17:00 Lyrick˘ folklór: ãeské a moravské písnû
18:00 Jazzové trio Jifiího Grosmana

Tombola
20:00 Hosté z âeské republiky:

legendární kytarista a zpûvák Vladimír Mi‰ík
spolu s houslistou Janem Hrub˘m

22:00 Diskotéka v Restauraci Praha

Prodejní stánky * obãerstvení * teplá jídla v Restauraci
Praha * Dûtsk˘ nafukovací hrad- Svatojánsk˘ oheÀ

Masaryktown, 450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ontario

Info.: 416-439-4354

Rosického, aby vyfiizoval agendu, která
vyÏaduje normální konzulární personál).
Nepochybnû by prestiÏ SdruÏení bez
kanceláfie utrpûla, ale nikoliv smrtelnû.
Daleko vût‰ím nebezpeãím pro na‰i
organizaci je odchod star˘ch ãlenÛ, ktefií
nejsou nahrazováni mlad‰í generací a
samozfiejmû nepomáhá ani zmen‰en˘ pfiíliv
z âeské ãi Slovenské republiky. Po vstupu
republik do Spojené Evropy lze oãekávat,
Ïe se pfiíliv do Kanady je‰tû dále oslabí. Ale
to v‰ecko neznamená, Ïe bychom se nemûli
snaÏit pokraãovat v práci SdruÏení tak
dlouho, jak to bude moÏné.“

Do diskuse zasáhli Blanka Rohnová, Milo‰
·uchma, A. Vald‰t˘nová, Jifií Kofiistka, Jan
Waldauf a dal‰í.

Nedûlní zasedání bylo vûnováno
pfiedná‰ce pana Johna Nycheka z
federálního ministerstva imigrace. Uvedl
ho Josef Dobrovoln˘, kter˘ také podrobnû
vylíãil svÛj souboj s kanadsk˘mi imigraãními
úfiady, kdyÏ se jeho paní pokou‰ela
(nakonec vítûznû) o náv‰tûvu svého syna z
âR. Kongres skonãil peãením bufitÛ na
farmû bra. Dobrovolného.

***

Ztratili jsme
dvû vzácné Ïeny

Bûhem jednoho t˘dnû jsme se rozlouãili
s dvûma Ïenami, jejichÏ osudy si nebyly
nepodobné: v pondûlí 27. kvûtna s paní
BoÏenou Sabolovou a v sobotu 1. ãervna
s paní Danou VarmuÏovou.

BoÏena Sabolová (Hlinická)
Narodila se v roce 1931 v Dolním Kubínû.

Tak jako její matka a babiãka, byla pokfitûna
BoÏena. O tom jménû jsem nikdy
nepfiem˘‰lel. Prostû to byla ona sliãná
dívãina, která na Peruci prala pod dubem
prádlo, uvidûl ji Oldfiich a na místû se
zamilovali. Ale, jak pfii pohfibu vysvûtlil
synovec zesnulé, Milan Chvostek, v tom
jménu se skr˘vá daleko víc: znamená to
„boÏí Ïena“. A najednou jméno, které se
mi zdálo celkem v‰ední, zazní novou
krásou. Na‰e BoÏena se se‰la se sv˘m
budoucím manÏelem, Jurajem Sabolem,
v Kanadû. Zfiejmû se také zamilovali
prakticky pfii prvním setkání. Juraj byl jednín
z tûch 113 ãs. uprchlíkÛ, které pfiivezla do
Halifaxu loì Generál Leroy Etlinge. BoÏena
patfiila k Ïenám vyzafiujícím energii a jak
témûfi kaÏd˘ z fieãníkÛ, ktefií se s ní louãili
vyzvedl, jejímu pracovnímu elánu bylo
tûÏké odolávat. Plánovala a hned své plány
mûnila ve skuteãnost. Slovensk˘
evangelick˘ kostol sv. Pavla bude navÏdy
jejím dluÏníkem. Smuteãní obfiady vykonali
Rev. Ladislav Kozák a Rev. Pavel
Jamnick˘ a rozlouãili se s ní - vedle jiÏ
zmínûného synovce - Rev. D. Grantz,
Daniel Lovas, Josef âermák a na hfibitovû,
za Sokol, Anna Janou‰ová. Jejímu
manÏelovi, dcerám Blance, Marii a Evû a
jejich rodinám vyslovujeme upfiímnou
soustrast.

Dana VarmuÏová
Narodila se v roce 1924 v Bystfiici v

blízkosti Host˘na. Jako mladé dûvãe se
pfii skautském táboru se‰la s baÈovcem
Josefem VarmuÏou a zase, láska na
první pohled. Nedlouho po svatbû odjeli
na Dáln˘ v˘chod a nakonec se usadili v
Kanadû. Oba a zvlá‰È paní VarmuÏová,
byli poÏehnáním pro Osadu Sv. Václava
v Torontû, kde se vûnovala hudbû a
umûlecké ãinnosti, ale také peãení dobrot
a v‰emu, co vyÏadovalo její schopnosti a
radostnou snahu pomoci. Jejími dluÏníky
jsou rovnûÏ Sokol a âeské a Slovenské
sdruÏení v Kanadû, na které ãasto
pamatovala ‰tûdr˘mi dary. Pohfiební
obfiady vykonal Rev. Libor ·vorãík a
rozlouãil se s ní Jan Matûjoviã, kter˘ s ní
pracoval celá desetiletí a na rozlouãenou
jí zazpíval písniãku, kterou kdysi pfii
skonãení m‰e zpívávali a kterou milovala.
Za Sokol jí podûkovala starostka

Kanada uzavfiela se
Slovenskem dohodu

o audiovizuální koprodukci
Za pfiítomnosti kanadské ministrynû

pro kulturní rozvoj Sheily Copps a
slovenského ministra kultury Milana
KÀaÏka byla v Ottawû podepsána
dohoda o roz‰ífiení kulturní v˘mûny v
oblasti vysoce kvalitních filmÛ. Tato
dohoda umoÏní volnûj‰í v˘mûnu filmÛ
a podle ministrynû Sheily Copps
pomÛÏe kanadsk˘m firmám pfii exportu
nejen filmÛ, ale televizních programÛ.

***

V˘stava Vl. Kabelíka

V minul˘ch dnech probûhla v oakvillské
Cannington House Gallery v˘stava fotografií
Vladimíra Kabelíka.

Jurásková. Její rodinû vyslovujeme
upfiímnou soustrast. Zádu‰ní m‰e byla
obohacena mimofiádnû pûkn˘m hlasem
ZdeÀky Jaro‰ové, na varhany hrály
Dagmar Kopecká a Marie Mihaliaková.

Josef âermák
***
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Pfiíjemné kvalitní
zubní o‰etfiení

nabízí

Dr. Petr Munk

Chiropraktik

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-
påtek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ

Sobotní a veãerní náv‰tûvy
moÏné!

Medical

Ráda pomohu novû pfiíchozím!

1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)

Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

Zprávy z velvyslanectví
Pfiedání Ceny Jana Masaryka Gratias Agit

panu V. Pavelkovi
V podveãer dne 6.ãervna 2002 pfiedal na generálním konzulátu

âR v Montrealu velvyslanec âeské republiky v Kanadû Vladimír
Kotzy ing. Václavu Pavelkovi  Cenu Jana Masaryka Gratias Agit,
která mu byla udûlena ministrem zahraniãních vûcí âeské
republiky Janem Kavanem.

Generální konzul a velvyslanec pfii pfiíleÏitosti slavnostního
pfiedání ocenûní uspofiádali recepci, které se zúãastnilo více neÏ
sedmdesát krajanÛ a dal‰ích gratulantÛ.

Velvyslanec svÛj struãn˘ projev zahájil blahopfiáním ke 101.
narozeninám, jeÏ pan Pavelka oslavil 1. ãervna t.r. Ocenil práci,
kterou ing. Pavelka vûnoval vybudování a fungování ãeské
doplÀovací ‰koly v Montrealu a jeho dlouholeté zásluhy o Klub
seniorÛ, kter˘ vedl od roku 1974 aÏ do loÀského roku. Pfiedání
ceny jménem pana ministra se setkalo s upfiímn˘m potleskem.
Pfiesto, Ïe pan Pavelka je ve svém vûku ve vynikající du‰evní
kondici, do dlouh˘ch proslovÛ se mu nechtûlo. Za Cenu podûkoval
a zdÛraznil, Ïe ve svém Ïivotû nevykonal nic neobvyklého a svou
ãinnost pro komunitu vÏdy bral jako nûco samozfiejmého. Na
dotaz, jak˘ má recept na dlouhovûkost, fiekl: “Víte co, já vám o
tom zazpívám písniãku.” A spustil dvû sloky moravské lidové,
která odpovûì sk˘tá. Panu Pavelkovi, kter˘ sám dlouhá léta
hrával na housle a cello, pfii‰la zahrát dvû jeho oblíbené skladby
mladá ãeská cellistka Katefiina Jurásková.

Velmi srdeãná atmosféra slavnosti pak pokraãovala recepcí,
kdy fiada hostÛ osobnû laureátovi gratulovala.

Pracovníci generálního konzulátu pfiipravili velmi pohostinnou
atmosféru dÛstojnému pfiedání Ceny Gratias Agit. Ocenûní bylo
vfiele pfiijato nejen panem inÏen˘rem Pavelkou, ale podûkování
zaznûlo z fiad mnoh˘ch montrealsk˘ch âechÛ, pro nûÏ je Václav
Pavelka Ïijící legendou, inspirací a vzorem obûtavé humanitární
práce v komunitû.

***

Dar velvyslanectví âR radnici  Gatineau
Dne 30. kvûtna 2002 pfiedal velvyslanec âR v Kanadû V. Kotzy

starostovi mûsta Gatineau Y. Ducharmovi do Sínû národÛ dar
reprezentující âeskou republiku.

SíÀ národÛ, kterou tvofií vstupní hala budovy “Domu obãanÛ”,
byla zaloÏena  pfied nûkolika lety, kdy z iniciativy starosty mûsta
Hull darovala fakulta mexické univerzity spoleãnû s mexick˘m
velvyslanectvím v Ottawû umûleck˘ pfiedmût reprezentující kulturu
této stfiedoamerické zemû. Ideou Sínû národÛ je shromáÏdit
umûlecké dary, které by symbolizovaly státy svûta a jejich

historii. Radnice, která sídlí v budovû “Domu obãanÛ” se tak snaÏí
vytvofiit místo, kde se obãané svûta budou cítit jako doma.

KaÏd˘ umûleck˘ dar má své vymezené místo, patfií k nûmu
vlajka té které zemû a tabulka se struãn˘m popisem a dedikací.
Radnice dosud shromáÏdila tyto dary: marockou mozaikovou
fontánu, která byla vybudována pfiímo na místû, Slovenská
republika vûnovala umûlecké sklo, Filipíny reprezentuje busta
národního hrdiny José Rizala, âína darovala kopii zvonu Zeng
Houyi. Sbírku doplÀují turecké barevné keramické dlaÏdice a
kopie sarkofágu z Tutanchamónovy hrobky z Egypta. âeská
republika tuto sbírku roz‰ífiila replikou památníku obûtem
komunismu ZnovuukfiiÏovan˘, kter˘ vytvofiil umûlec Josef Randa,
Ïijící ve Winnipegu.

My‰lenka na postavení památníku obûtem komunismu vznikla
z iniciativy ãlenÛ K-231 v exilu ve druhé polovinû 80. let. Po
úspû‰né sbírce byl památník sochafie Josefa Randy nazvan˘
ZnovuukfiiÏovan˘ v létû roku 1989 odhalen na Masaryktownu v
Torontû. Pan Randa daroval ãeskému velvyslanectví pro SíÀ
národÛ zmen‰enou repliku tohoto monumentu.

Slavnostní odhalení se za pfiítomnosti velvyslance âR v Kanadû
V. Kotzyho a starosty Y. Ducharma uskuteãnilo v podveãer 30.
kvûtna 2002. Mezi stovkou hostÛ byli mnozí tituláfii, kanadská
vefiejnost i krajanská komunita. Zábûry ze slavnostního odhalení
pfiinesla zpravodajská relace francouzského vysílání CBC a
deník Le Droit.

Socha muÏe ukfiiÏovaného na srpu a kladivu tak od 1. ãervna
2002 pfiipomíná náv‰tûvníkÛm radnice miliony obûtí
komunistického reÏimu, dar velvyslanectví âeské republiky.

R. Calábková
***

Minul˘ pátek jsme si pfiipomnûli pûkné chvíle, které jsme strávili v
Hospodû „U Vlastiãky“ a to na lodi „Enterprise 2000“ pfii plavbû po
Ontarijském jezeru
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Financial

Business

ABE
Elektronická kompjuterová

tiskafiská sazba v 11 jazycích
na poãkání

Manuelnª sazba
v ãe‰tinû a sloven‰tinû.

Pouze z perfektních strojopisÛ!
Tel.: (416) 530-4222

P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

má novou adresu
740 Spadina AVE.

Toronto, On. M5S 2J2
Tel.: (416) 929-3432

Fax (416) 925-1940
E-mail: trade@ccrcc.net

Canada-Czech
Republic Chamber

of Commerce

1 CDN $ 21,16 Kã
1 US $ 32,41 Kã
100 Sk 68,69 Kã
1 EUR 30,64 Kã
Quick 8.6.2002

Kursovní lístek
100 Kã 4,85 CDN $
100 SK 3,42 CDN $
1 CDN $ 20,62 Kã
1 CDN $ 29,24 SK
1 US $ 1,55 CDN $
1 EUR 1,45 CDN $
The Toronto Star - 7.6.2002

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario
M5S 2J2

czechoslovakcu@msn.com
www.kampelicka.com

Fax: (416) 925-6529
Tel.: (416) 925-0557

Hypotéky na prodej!
Zafiiìte si novou hypotéku s na‰í Credit Union,
popfiípadû pfieveìte si hypotéku k nám. VyuÏijte

na‰ich úrokov˘ch sazeb!

* moÏnost otevfiení nebo uzavfiení  * pevn˘ úrok
* srovnatelné úroky * moÏnost dfiívûj‰ího splacení

* moÏnost Ïivotní pojistky * dal‰í v˘hody
Informujte se je‰tû dnes v Kampeliãce!

CZECHOSLOVAK
(TORONTO)
CREDIT UNION LIMITED

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540

E-mail:
emestic@hotmail.com

Byl to nev‰ednû zajímav˘ jazzov˘ a literární
veãer v tu sobotu 1. ãervna na
Masaryktownu. Zorganizovaly jej âSSK a
ãasopis Polygon. A pfiitáhl tolik lidí, Ïe mnozí
z nich museli odejít bez moÏnosti, Ïe se
snad doãkají neobsazeného místa. Bylo
beznadûjnû vyprodáno. Restaurace Praha
byla doslova nabitá. Ti, ktefií se pfiece jen
nedali odradit, vzali za vdûk pfiístavkem.

Veãer byl vûnován  panu Jifiímu Traxlerovi,
jenÏ v leto‰ním bfieznu oslavil své nádherné
devadesátiny. A se‰li se mj. gratulanti s
velk˘m G: spisovatelé Josef a Zdenka
·kvoreãtí a Václav Táborsk˘ a, jak jinak v
pfiípadû jazzu,  vynikající swingová skupina
Jifiího Grosmana. KaÏd˘ z nich oslavenci i
nám, obyãejn˘m pfiihlíÏejícím, pohladil du‰i
po svém.

Namísto popisování prÛbûhu veãera bych
se v‰ak radûji vûnovala jen panu Jifiímu
Traxlerovi. MoÏná Ïe ne v‰em je jeho jméno
blízké natolik, aby dokázal tuto osobnost
okamÏitû zafiadit. A pfiiznám se, Ïe i já jsem
se shánûla po vûrohodn˘ch informacích.
BohuÏel, kníÏku Já nic, já muzikant, kterou
o svém Ïivotû a o velice zajímavém období
ãeské jazzové a swingové hudby pan
Traxler napsal, nevlastním (je beznadûjnû
k nesehnání), takÏe jsem se pustila do
vyhledávání jin˘ch seriózních zdrojÛ.

objevila taková generaãní autorská stáj lidí,
ktefií hudebnû mysleli ve stejném duchu.
Kdyby tenkrát na Jindrovû písniãce bylo
moje jméno a jeho na mé, tak by to tûÏko
nûkdo rozli‰il. A Dvorsk˘ pochopil, Ïe to je
“nová vlna”, a dovedl to i zpívat. Vybíral si
písniãky, které sedûly jeho osobnosti, lyrické
a nûÏné melodie, ty dovedl bájeãnû podat.
Ostr˘ swing pfienechával Vlachovi. My autofii
jsme byli v‰ichni smluvnû zavázáni s jeho
nakladatelstvím a velice jsme z toho
profitovali, protoÏe on mohl jako zpûvák a
kapelník písniãku uvést mezi lidi je‰tû dfiív,
neÏ ‰la do tisku. Tak si ovûfioval, co je
dobré, a potom to hned nahrával. Díky
tomu, Ïe byl jedním z vût‰ích podílníkÛ
Ultraphonu, byla cesta od autora na desku
hodnû krátká.”

Utíkal jste v devûtaãtyfiicátém za
dobrodruÏn˘ch okolností, které popisujete
ve své knize. Bylo vám tfiicet sedm  let, byl
jste uznávan˘ skladatel, aranÏér na vrcholu
kariéry. Pfiesto se vám pak v Kanadû
nepodafiilo prosadit. Poãítal jste s nûãím
takov˘m? - zeptala se autorka rozhovoru.

“Pár lidí, ktefií vûdûli, Ïe pÛjdu za kopeãky,
mi fiíkalo: “To ví‰, my nemÛÏeme, tobû je
hej, ty se‰ muzikant a muzikou se uÏiví‰
v‰ude na svûtû. Není to pravda a já jsem to
vûdûl od zaãátku. Malífi mÛÏe namalovat
obraz, ukázat ho nûkomu a fiíct: Tumá‰,
kup si to. V muzice je to jinak. Ruce máte
prázdné a nosíte své dílo v hlavû. Na papífie
hned tak nûkoho neoslníte, potfiebujete
ãasto cel˘ orchestr.”

Zkou‰el jste se pak prosadit v Kanadû.
Byla praxe v kanadsk˘ch nakladatelstvích
natolik odli‰ná od ãesk˘ch pomûrÛ?

V âechách byla v mém Ïánru dvû velká
nakladatelství: Dvorsk˘ a Urbánek. Mohl
pfiijít kdokoli, tfieba Venca z Bezu, a fiíct:
Pane Dvorsk˘, nechtûl byste se na to
podívat? a pan Dvorsk˘ ho uvedl ke klavíru
ve své kanceláfii. KdyÏ se mu skladba
zalíbila, vy‰la alespoÀ tiskem. KdyÏ jsem
pfii‰el já k zástupci velkého amerického
nakladatelství v Montrealu, Southern
Publishing Music, ve‰el jsem do malé
kanceláfie plné krámÛ a papírÛ, nikde Ïádn˘
klavír. Ten pán si prohlédl moji skladbu a
fiekl: “Dobfie pí‰ete,” ãímÏ myslel mÛj
krasopis, protoÏe dodal: “Jako kdyÏ tiskne.”
A pak povídá: “Heleìte, moje kompanie
dostává od neznám˘ch autorÛ statisíce
skladeb t˘dnû a to v‰echno jde do stoupy,
páã my máme vlastní stáj skladatelÛ, ktefií
jsou prokázaní a zavedení. Víte co, nechte
si nahrát desku a pfiijìte s ní. Ta uÏ se dá
prodat. Chtûl mít prostû v ruce artikl, ale na
to jsem nemûl peníze.”

Samozfiejmû Ïe se pokou‰el najít uplatnûní
i jinde, ale …

“…kdyÏ jsem pfii‰el asi dva mûsíce po
pfiíjezdu do montrealské centrály rozhlasu
CBC s nápadem na tematickou suitu o
Montrealu (mûl jsem to pûknû rozvrÏené v
hlavû a dostal jsem se prostfiednictvím
nûjaké známosti aÏ k nejvût‰ímu ‰éfovi),
vyslechl mû, vzal blok a tuÏku a chvíli psal.

Pak povídá: Tak se podívejte, pane Traxler,
chcete velké jazzové obsazení plus
kompletní sadu smyãcÛ a dvû zkou‰ky.
Jedno uvedení va‰í vûci by nás podle
odborov˘ch sazeb stálo ‰est tisíc dolarÛ.
Takovou sumu nemÛÏeme poskytnout ani
kanadsk˘m autorÛm, a kdybych to dal vám,
stálo by mû to hlavu. Tím to v‰echno
skonãilo.”

Vzpomenula jsem kníÏku pana Traxlera s
názvem Já nic, já muzikant. Jeho pamûti
vydali roku 1980 v nakladatelství Sixty-
eight Publishers s velk˘m úspûchem
manÏelé ·kvoreãtí a ãtrnáct let nato je u
nás pfietiskl ve zkrácené verzi Magnet Press.
“Málokterá z knih, co jsme se Zdenou vydali
nám udûlala takovou radost jako tyhle
poutavé a závaÏné memoáry ãlovûka, jenÏ
se do dûjin ãeské kultury zapsal jako
skladatel hudby, které se kdysi fiíkalo lehká,”
napsal Josef ·kvoreck˘. Toto subjektivní
svûdectví historick˘ch událostí a dobov˘ch
nálad je díky autorovu vypravûãskému
umûní strhující i pro ãtenáfie, ktefií se o
hudbu pfiíli‰ nezajímají,” upfiesÀuje autorka
rozhovoru. Jak vlastnû do‰lo k tomu, Ïe se
Jifií Traxler odhodlal sepsat svÛj Ïivotní
pfiíbûh?

”Pepík ·kvoreck˘ se na mû obrátil s
poukazem na to, Ïe pamûtníkÛ swingové
éry je ãím dál tím ménû. Naznaãil mi, Ïe
jsem více ménû poslední. JenÏe já jsem do
toho nemûl chuÈ, protoÏe se kromû
písÀov˘ch textÛ za Ïádného písmáka
nepovaÏuji. Ale on naléhal, Ïe je to více
ménû moje povinnost. ¤ekl jsem, Ïe napí‰u
první kapitolu a on pak posoudí, jestli to k
nûãemu je. Nakonec jsem do toho na na‰í
chalupû spadl na cel˘ch devût mûsícÛ. Do
âech se to pak samozfiejmû pa‰ovalo
prostfiednictvím lidí, ktefií mohli vyjet do
Nûmecka, nûkdo to dokonce posílal z AlÏíru
a z jin˘ch exotick˘ch lokalit,” odpovídá s
otevfieností autorovi vlastní pan Traxler.

Vzpomínkov˘ veãer se opravdu vydafiil.
Velice mil˘m oÏivením bylo pfiedãítání
úryvkÛ z vlastních knih autorÛ Zdeny a
Josefa ·kvoreck˘ch a Václava Táborského.
A jak jsme uÏ zvyklí, v˘teãn˘ v˘kon skupiny
Jifiího Grosmana. âlovûk pfii té spoustû
pfiíjemn˘ch proÏitkÛ ani nevnímal ãas. A to
ani tehdy, kdyÏ se ke slovu dostal pan
Traxler, kter˘ pfiítomné provázel vlastními
hudebními vzpomínkami. Potlesk nebral
konce. Potlesk, obdiv a úcta, jak se vyjádfiil
i Jirka Grosman: “K panu Traxlerovi cítím
úctu a obdiv k jeho talentu, k jeho rozhledu,
k jeho lidskosti. Hrát se svojí kapelou na
oslavû 90. narozenin Jifiího Traxlera bylo
pro mne poctou a jedineãn˘m záÏitkem. A
doufám - a tû‰ím se -, Ïe budu hrát také na
oslavách jeho dal‰ích kulat˘ch, st˘ch…”

Není, co bych dodala, protoÏe sama bych
to lépe nevyjádfiila. TakÏe uÏ jenom kytiãku
obdivu a úcty pro Vás, pane Traxlere. To
cédéãko Swing Time je opravdu úÏasné:
zavedl jste mû do spoleãnosti dam v lehk˘ch
toaletách a gentlemanÛ ve smokinzích…
pfii hudbû se nádhernû vzpomíná.

Vûra Kohoutová
***

Kytiãka úcty a obdivu panu Traxlerovi

Jifií Grosman byl tím nejbliÏ‰ím a také
nejspolehlivûj‰ím: „Jifií Traxler je renesanãní
muÏ. Je Ïijící kronika ãeské pfiedváleãné
hudby, je to ãlovûk, kter˘ stál u kolébky
ãeské moderní muziky, a vlastnû byl jednou
z porodních bab (spolu napfi. s Jaroslavem
JeÏkem, R. A. Dvorsk˘m a E. F. Burianem)
ãeské populární hudby, ãeské taneãní
hudby, ãeského jazzu a swingu. Pfied tûmito
lidmi jazz v âechách neexistoval. Ov‰em
Traxler je je‰tû víc: on je také jedineãn˘
aranÏér - ve sv˘ch 23 letech byl prvním a
jedin˘m aranÏérem, kterému Jaroslav
JeÏek svûfiil orchestrace sv˘ch skladeb.
Kdo sly‰el tfieba Traxlerovu skladbu Noisy
serenade  (Hluãná serenáda), ten by se
JeÏkovi nedivil. Pestré a jímavé hudební
motivy jsou aranÏovány s vervou a
originalitou na úrovni George Gershwina.
Traxler je také textafi, v˘born˘ pianista,
pracoval i jako rozhlasov˘ konferenciér, a v
Kanadû se Ïivil jako technick˘ ilustrátor (a
kdo vidûl jeho kresby, ten ví, Ïe je
talentovan˘ a svérázn˘ cartoonist)…”

Ano, písnû tohoto pfiedního autora slavné
éry ãeského swingu tfiicát˘ch a ãtyfiicát˘ch
let kdysi zpívaly legendy, jak˘mi byly  R. A.
Dvorsk˘, vûhlasné Allanovy sestry, Jifiina
Salaãová, Inka Zemánková nebo Rudolf
Cortéz…

Jifií Traxler v rozhovoru s Petrou
Konrádovou, uvefiejnûném pfied ãtyfimi lety
v populárním ãeském t˘deníku Reflex, mj.
uvedl: ” „MÛj obor byl jazz a swingová
moderní populární hudba a v nûm jsem se
snaÏil b˘t profesionálem, tedy odvést práci,
která se stane obchodním artiklem. Bylo to
‰ití na míru. Dvorsk˘ byl pruÏn˘, zaãal brzy
provozovat a propagovat novou taneãní
hudbu, kterou psali moji kolegové Kamil
Bûhounek, Polda Korbafi, Alfons Jindra,
Petr Kare‰ a Honza Rychlík. Najednou se

Z. ·kvorecká a J. Traxler na Masaryktownu
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ten, kdo pfiijde po mnû, uÏ pfiíslu‰níkem
nûjaké strany bude, jako je tomu ve Francii,
v Nûmecku, v Rakousku i v nûkter˘ch
dal‰ích zemích. A Ïe po svém zvolení buì
z té strany formálnû vystoupí, nebo se v ní
aspoÀ vzdá v‰ech funkcí. Takov˘ v˘voj lze
oãekávat. Ale nelze oãekávat ode mne, Ïe
se náhle, na sklonku svého pobytu v
prezidentské funkci, tak ãi onak stranicky
vyprofiluji.

* Mluvme tedy o va‰ich politick˘ch
pohnutkách. UÏ nûkolikrát - napfiíklad pfii
jmenování guvernéra a viceguvernéra âNB,
pfii jmenování místopfiedsedkynû Ústavního
soudu a pfiedsedkynû Nejvy‰‰ího soudu -
jste vyuÏil pfiíleÏitosti ovlivnit budoucnost
na‰í zemû v ãasech, kdy uÏ nebudete
prezidentem. Nechce se mi vûfiit, Ïe se o to
nepokusíte i tentokrát..., Ïe nechcete, aby
v té budoucnosti bylo co nejménû Václava
Klause a “klausismu”.

V pfiípadech, o nichÏ jste mluvil, jsem
pouze plnil slib, kter˘ jsem dal, kdyÏ jsem
tuto funkci pfiijímal. To jest, Ïe svÛj úfiad
budu zastávat podle svého nejlep‰ího
vûdomí a svûdomí. Pokud mi tento nejvy‰‰í
imperativ fiíká, Ïe je v zájmu nezávislosti
justice nebo v zájmu nezávislosti státní
banky jmenovat toho nebo onoho, pak to
musím udûlat i za tu cenu, Ïe si to rozházím
s nûkter˘mi politiky. A vûfite, Ïe mi to je
nûkdy krajnû nepfiíjemné, protoÏe stra‰nû
nerad Ïiji s nûk˘m v nûjakém napûtí,
nesouladu. Ale jsou prostû situace, kdy je
mou povinností takov˘ nesoulad riskovat.

* Tent˘Ï imperativ k vám ale jistû bude
promlouvat i ve chvílích, kdy pÛjde o sloÏení
vlády...

Máte-li na mysli to, Ïe bych tfieba nûkoho
odmítl jmenovat ministrem, tak ano, kdyby
nûkterá strana nebo koalice navrhla za
ministra napfiíklad pana Kajínka, tak bych
to urãitû nepodepsal. Ale váÏnû: Chci
pfiedejít v‰em pfiípadn˘m kontroverzím,
pokud jde o sloÏení vlády, a proto bych rád
ten návrh projednal v co nejranûj‰í fázi
stím, kdo tu vládu bude sestavovat.

* Co udûláte, pane prezidente, jestliÏe
vám strany, které skonãí ve volbách na
druhém a tfietím místû, sdûlí, Ïe chtûjí
sestavit vût‰inovou vládu spolu? Jmenujete
i v tom pfiípadû premiérem pfiedstavitele

Aãkoliv prezident Václav Havel poskytoval pfied volbami rozhovory tisku jen v písemné
formû, v pfiípadû Práva uãinil v˘jimku a s redaktorem ALEXANDREM KRAMEREM
diskutoval tento t˘den Ïivû. V rozhovoru zdÛraznil své pfiání jmenovat vládu, která projde
novou Snûmovnou na první pokus.

Nechci hazardovat s pokusy pfii vytváfiení nové vlády
PREZIDENT VÁCLAV HAVEL V EXKLUZIVNÍM ROZHOVORU PRO PRÁVO:

vítûzné strany?
Dosud vÏdy tomu bylo tak, Ïe jsem

jmenoval pfiedsedou vlády toho, jehoÏ návrh
mûl nejvût‰í ‰anci získat dÛvûru Poslanecké
snûmovny. A vlády, které jsem jmenoval,
také vÏdy hned napoprvé dÛvûru dostaly.
Ústava sice pfiipou‰tí více pokusÛ, ale mnû
se zdá, Ïe není dobré tûmi pokusy
hazardovat. To bychom totiÏ také mohli mít
jednu vládu za druhou, vÏdy znovu
neschválenou, pak by do toho pfii‰ly na
podzim senátní a komunální volby a my
bychom tu pofiád mûli bezvládí, dlouhou
dobu nestability... To nemá smysl riskovat;
proto povaÏuji za svou povinnost pfiispût k
tomu, aby byla co nejdfiíve vytvofiena vláda,
která v parlamentu obstojí. Zda takovou
vládu sestaví první s druh˘m, druh˘ s tfietím,
nebo první s tfietím, to vûru nemohu
pfiedvídat, protoÏe to závisí pfiedev‰ím na
voliãích. Oni totiÏ budou hlasovat nejen pro
urãitou stranu, ale zároveÀ sv˘mi hlasy
politikÛm nepfiímo naznaãí, jakou koalici si
pfiejí.

* TakÏe potfiebu vytvofiit co nejrychleji
vládu, která má ‰anci získat dÛvûru,
nadfiazujete zásadû povûfiit jejím
sestavením vítûze voleb?

Nevím, koho rozumíte vítûzem voleb. My
nemáme vût‰inov˘ systém, abychom mûli
vítûze a poraÏeného.

* Vítûzem rozumím stranu, která získá
nejvíce poslaneck˘ch mandátÛ.

Na‰e ústava, stejnû jako ústava jin˘ch
zemí, pfiipou‰tí i moÏnost, Ïe vládu sestaví
druh˘, tfietí, ãtvrt˘, pát˘ a Ïe ten první bude
v opozici. Pfiedstavme si, Ïe vyhraje tfieba
Strana pfiátel piva, ale Ïe ta strana nebude
chtít vládnout, nebude mít koaliãního
partnera, nebude mít ani vhodné lidi na
jednotlivé ministry... Proã bych mûl násilím
nutit jejího pfiedsedu, aby mi nabídl nûjakou
vládu, která neprojde parlamentem? Jak˘
by to mûlo smysl? Proto je ta ústava
formulována tak, jak formulována je, a já
nechápu, proã je kolem toho tolik
nekoneãn˘ch dohadÛ, ãlánkÛ, spekulací,
dotazÛ. Mnû to pfiipadá banálnû
samozfiejmé.

* Jak se díváte na moÏnost, Ïe po volbách
opoziãní smlouvu vystfiídá otevfiená velká
koalice? Není tu nebezpeãí, Ïe taková
dlouholetá vládní kohabitace levice a
pravice by iv âesku mohla vést k tomu, k
ãemu vedla v nûkter˘ch jin˘ch zemích: k
posílení extremismu a k volání po “vládû

pevné ruky”?
Za prvé si myslím, Ïe otevfiená koalice je

lep‰í neÏ koalice skrytá. Za druhé, víte, já
dost vûfiím v demokratick˘ instinkt
spoleãnosti. Jsem pfiesvûdãen, Ïe kdyby
obãané dospûli k názoru, Ïe souãasné
politické elity vládnou aÏ pfiíli‰ nepatfiiãnû,
rozhodnû by jim to ve svobodn˘ch vládách
dali najevo. Nebezpeãí, Ïe by se u nás
dostala k moci nûjaká extremistická strana,
se mi nezdá pfiíli‰ velké. Více mû zneklidÀuje
nûco jiného: totiÏ to, Ïe nûkteré velké strany
si ve snaze pfietáhnout hlasy extrémnûj‰ím
stranám osvojují tóny, akcenty a rétorické
figury, které jsou mnû velice nesympatické.

* Asi by zase bylo zbyteãné ptát se, které
strany máte na mysli?

Mám na mysli ty strany, které náhle zaãínají
mávat praporem národních zájmÛ, aniÏ by
fiekly, co tím konkrétnû míní. Ty, které
zaãínají hledat v na‰em okolí jakési
nepfiátele a ve‰kerou vinu za to, co se v
dûjinách pfiihodilo ‰patného, svalují na jiné.
Mám na mysli ty, kdo apelují na davové
pudy, vá‰nû ãi sklony, na mentalitu smeãky,
na mentalitu opil˘ch fotbalov˘ch fanou‰kÛ.

* Pfied nûkolika dny skupina ‰estnácti
intelektuálÛ podepsala v˘zvu Dejme ‰anci
Zelen˘m!. Nûktefií z nich jsou va‰i pfiátelé ãi
spolupracovníci, napfiíklad Michael Kocáb,
Petr Uhl, Vlado Miluniã, Fedor Gál, Jakub
Patoãka. Konzultovali to s vámi?

Nekonzultovali to se mnou a já, jak jsem
uÏ bûhem tohoto rozhovoru nûkolikrát fiekl,
nebudu nikomu - ani proti nikomu - dûlat
kampaÀ. Nicménû, jednu vûc bych snad
fiíci mohl. âetl jsem programy vût‰iny
kandidujících stran, alespoÀ ty, které byly
dosaÏitelné, a program této strany má
skuteãnû hlavu a patu. I z ãistû jazykového
hlediska se mi zdál b˘t lep‰í neÏ leckteré
jiné.

* Ale nikomu nebudete dûlat kampaÀ, Ïe?
Ne, ani teì ji nedûlám. Podívejte se, já

napfiíklad vÛbec neznám lidi, ktefií tu stranu
vedou, a strana není jen program, strana je
ve stejné, ne-li dokonce ve vût‰í mífie i
soubor osob, kter˘ ji reprezentuje.

* Pane prezidente, vedoucí va‰eho
politického odboru Pavel Fischer nedávno
jednomu ãasopisu fiekl: “Prezident má v
závûru svého mandátu pfiíleÏitost mluvit a
jednat mnohem svobodnûji neÏ ti, ktefií
potfiebují b˘t znovu zvoleni.” Znamená to,
Ïe jste v minul˘ch letech nemluvil a nejednal
svobodnû? Zachoval jste se nûkdy
oportunisticky tfieba proto, Ïe vám ‰lo o
znovuzvolení?

Pan Fischer má pravdu v tom, Ïe kdyÏ
ãlovûk nechce nebo nemÛÏe b˘ti znovu
zvolen, je svobodnûj‰í. To vidíme u
americk˘ch prezidentÛ, ktefií jsou ve svém
druhém funkãním období vÏdycky
odváÏnûj‰í.

* Mne zajímá tento ãesk˘ prezident.
Obecnû to tak jistû je, ale v mém pfiípadû

to není úplnû pfiesné: já si totiÏ skuteãnû
nevzpomínám, Ïe bych nûkdy nûco udûlal
proto, abych byl znovu zvolen prezidentem.
Byl jsem jím zvolen nûkolikrát a vÏdycky to
pro mne bylo velké dilema, zda kandidovat,
ãi ne. Dodnes si nejsem jist˘, zda jsem se
pokaÏdé rozhodl správnû, a teprve s
odstupem ãasu se nad tím pofiádnû
zamyslím.

* Neudûlal jste tedy jako prezident nic, co
by bylo v rozporu s va‰ím pfiesvûdãením?

Udûlal jsem samozfiejmû spoustu
kompromisÛ. KaÏd˘ zákon, kter˘ podepí‰u,
je jak˘msi kompromisem, protoÏe v kaÏdém
lze najít nûjakou chybu, a já vÏdycky musím
zvaÏovat, co znamená zdrÏení toho zákona,
co znamená platnost té chyby a co je
nebezpeãnûj‰í. Celá politika je prakticky
utkána z kompromisÛ - velmi ãasto v ní
musíte volit mezi dvûma ‰patn˘mi vûcmi a
mnohdy je nesmírnû tûÏké odhadnout, které
z tûch zel je men‰í. Kdybych nebyl schopen
dûlat kompromisy, nemohl bych v politice
pob˘vat ani den. Nicménû, nemyslím si, Ïe
kter˘koli z  tûch kompromisÛ, které jsem
udûlal, jsem udûlal proto, abych byl znovu
zvolen prezidentem.  (Zkráceno)

***

* Pane prezidente, za ‰est dní budou
volby. O co v nich podle vás hlavnû pÛjde?

Podle mého mínûní je dÛleÏité, aby v nich
zvítûzili strany a lidé, ktefií budou pokraãovat
v rozvoji otevfieného politického systému.
Tedy ti politici, ktefií nemají centralistické,
autoritáfiské a etatistické sklony a nejsou
nervózní z plurality názorÛ, ale naopak se z
ní radují.

* Pfiekvapuje mû, Ïe se nezmiÀujete o
stfietu mezi levicovou koncepcí sociálního
státu a pravicov˘m projektem, postaven˘m
na odpovûdnosti kaÏdého jedince za svÛj
osud. Spousta lidí si myslí, Ïe právû toto je
hlavní téma tûchto voleb. Myslím, Ïe politici,
ktefií chtûjí slouÏit vefiejnosti a jimÏ nejde
jen o vlastní slávu a moc, jsou schopni
domluvit se i na mífie ruãení státu za sociální
situaci obãanÛ. Tady nejsou dvû extrémní,
nesmifiitelná stanoviska. KaÏdodenní chod
státu za tûch dvanáct a pÛl roku, co ho
pozoruji zblízka, mû pfiesvûdãuje, Ïe kaÏdé
politické rozhodnutí je prÛseãíkem
rozmanit˘ch názorÛ. Tedy kompromisem -
tu lep‰ím, tu hor‰ím. Proto onu povahu
vládnutí nadfiazuji jednotliv˘m
programov˘m postulátÛm, byÈ je nikterak
nepodceÀuji.

* O kter˘ch stranách si myslíte, Ïe opravdu
upfiímnû usilují o ten otevfien˘ politick˘
systém, o nûmÏ hovofiíte?

Jaké sloÏení pfií‰tí vlády by se vám
zamlouvalo?

Urãitû neoãekáváte, Ïe vám na tu otázku
odpovím. To opravdu nemohu - zvlá‰tû ne
teì, t˘den pfied volbami. Mohu mluvit o
principech, kter˘m dávám pfiednost, o
povaze moci, o zpÛsobu vládnutí, o
nárocích, které jako obãan kladu na
politiky...

Ale nemohu dûlat kampaÀ té ãi oné stranû,
nebo naopak na tu ãi onu stranu útoãit. To
po mnû nechtûjte.

* Ale proã ne?
Voliãe by vá‰ názor urãitû zajímal. Ten

dÛvod je jednoduch˘. Má-li b˘t dobfie a
odpovûdnû naplnûna ústavní role
prezidenta v dobû bezprostfiednû povolební,
pak je jistû lep‰í, kdyÏ prezident není pfiímo
svázán s Ïádnou ze soutûÏících stran.
Trochu je to i vûc tradice. Já jsem po dlouhá
léta prezidentem nestranick˘m. MoÏná Ïe
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* PraÏské uzeniny

* Cukráfiské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy

* Knedlíky v‰eho druhu
* Dennû ãerstvá a chutná jídla

PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

Restaurants-Deli's

Clasified

Slovenská televizia,
po prv˘ raz, a to v roku 1998

zaãala sprístupÀovaÈ svoj

ZLAT¯
PROGRAMOV¯ FOND
pre ‰irokú verejnosÈ doma i
v zahraniãí prostredníctvom

videokaziet.
Kazety v severoamerickej norme sú

vyrobené priamo v ‰tudiu STV.
Zo svojho bohatého archívneho

fondu vám ponúkame
najzaujímavej‰ie programy pre deti

ako aj pre dospel˘ch.
Literárno dramatické diela

(televízne filmy, divadelné hry)
Rozprávky - hrané i animované

Dokumenty s náboÏenskou
tématikou

Prírodopisné dokumenty
Prírodovedné dokumenty

Kultúrne pamiatky Slovenska
·portové dokumenty

Informácie a katalog o celej
programovej ponúke vám
poskytneme na tel. ãísle

905-894-9368
alebo cez E-mail:

dbcno1@hotmail.com

10.6.2002
Slovensko sa nevie predaÈ,

je neznáme
BRATISLAVA -sme/TÁ≈ A RUNDESOVÁ,

BARBORA TANCEROVÁ-Politici sú
presvedãení, Ïe obraz Slovenska vo svete
sa za posledné roky zmenil k lep‰iemu a Ïe
aj beÏní ºudia na Západe o nás vedia.
Pravda je taká, Ïe pribliÏovanie sa k
Európskej únii a NATO urobilo na‰ej krajine
naozaj dobr˘ imidÏ, ale poznajú nás viac-
menej len zahraniãné politické ‰piãky.

Obyvatelia únie podºa prieskumu
Slovensko nepoznajú ani nemajú záujem
dozvedieÈ sa o Àom viac a na dovolenku k
nám pri‰lo len jedno percento z nich.

Novinári, ktorí pracujú na Slovensku alebo
v stredoeurópskom regióne, nezáujem o
na‰u krajinu potvrdzujú. O Slovensku
takmer niã nevedia ºudia, ktorí Ïijú hneì za
hranicami. PovesÈ sme si do veºkej miery
pokazili sami - vysokou kriminalitou.

„Keì v Rakúsku odporúãam svojim
známym prísÈ na Slovensko, prvá reakcia
je: Ale veì tam by mi ukradli auto,“ hovorí
novinár Christoph Thanei, kore‰pondent
rakúskych a nemeck˘ch novín. „Tí, ktorí na
Slovensko mali tro‰ku záujem prísÈ, tu uÏ
buì boli a okradli ich, alebo poãuli o niekom,
kto bol.“

Ako-tak sa Rakú‰ania odhodlajú na
autobusové zájazdy do opery v Bratislave.
„Podºa mÀa zatiaº neexistuje niã také, ão by
sa priemernému Európanovi automaticky
vybavilo, keì poãuje Slovensko,“ hovorí
americk˘ novinár pôsobiaci v Prahe Jeremy
Druker.

Novinárka Cornelia Brucknerová z
Mníchova, ktorá sa ‰pecializuje na
reportáÏe o turistick˘ch destináciách, si
myslí, Ïe s propagáciou na‰ej krajiny je to
slabé. „Na Slovensku som bola raz pred
ôsmimi rokmi v Tatrách a Ko‰iciach.
Odvtedy sa urãite veºa zmenilo, ale niã o
tom neviem. Pravidelne nav‰tevujem veºké
turistické veºtrhy v Nemecku, ale
nespomínam si, Ïe by som zaregistrovala
stánok Slovenska. MoÏno tam aj bol, ale
asi mal˘ a nenápadit˘.“

Podºa hlavného vyjednávaãa Slovenska
Ján Figeºa „v‰etko chce svoj ãas“. Pripú‰Èa,
Ïe oblasÈ cestovného ruchu sa znaãne
zanedbala.

Známy ‰portovec Peter ·Èastn˘, ktor˘
imidÏ Slovenska vo svete sleduje
mimoriadne pozorne, je presvedãen˘, Ïe v
informovanosti o na‰ej krajine aj „medzi
beÏnou verejnosÈou“ v Amerike nastal
posun. „Nebolo to také ºahké, lebo
Slovensko e‰te nie je taká v˘znamná
krajina“. Aj ·Èastn˘ súhlasí, Ïe pre obraz
Slovenska sa urobilo veºmi málo. „Hoci
Slovensko má dnes re‰pekt,“ hovorí.

***

11.6.2002
Usmievaví politici

 na plagátoch
Bratislava-sme (hr, rf, tasr) - Slovenskí

politici sa o zábavu slovensk˘ch vodiãov,
budúcich voliãov, starajú oveºa lep‰ie, ako
ich ãeskí kolegovia.

Hoci u nás budú voºby o tri mesiace a v
âechách uÏ o pár dní, na‰e cesty sú uÏ
dnes lemované stovkami billboardov
politick˘ch strán. Na diaºnici Brno - Praha si
v‰ak vodiãi blíÏiace sa ãeské voºby veºmi
neuvedomujú. Predvolebn˘ch billboardov
je popri nej málo - stavili na ne iba najväã‰í
politickí rivali.

·éf sociálnych demokratov Vladimír ·pidla
jednoducho vyz˘va: Rozhodnite, predseda
ODS Václav Klaus zas hlása: V ústrety
novému osudu.

Inak vyzerá cesta z Popradu do Bratislavy.
Na vodiãov i voliãov sa vytrvalo usmievajú
predstavitelia v‰emoÏn˘ch politick˘ch strán.
Najãastej‰ie stoja naproti autobusov˘m
zastávkam ãi na v˘padovkách, aby ich
mohlo zachytiÈ ão najviac párov oãí. âím je
obec ãi mesto väã‰ie, t˘m je vyobrazení
viac. V Banskej Bystrici sú vedºa seba
rozostavané hotové koalície - billboard
Smeru vedºa plochy ANO a SDKÚ.

Naopak dediniek sa billboardová
predvolebná kampaÀ dotkla len nepatrne.
Plagáty sú len v t˘ch, cez ktoré vedie
dôleÏitá komunikácia.

Ako prvé zaãali billboardovú kampaÀ
Smer, SDKÚ a ANO, postupne sa k nim
v‰ak pridávajú aj ìal‰ie. Zatiaº v‰ak len
jedna strana zverejnila presnú sumu, ktorú
za svoju propagáciu zaplatila. „Máme
prenajat˘ch tristo billboardov. Prenájom
reklamn˘ch plôch nás za jún stojí 1,3 milióna
korún. Vytlaãenie plagátov stálo 106-tisíc
korún,“ povedal hovorca Sociálno-
demokratickej alternatívy Juraj Draxler.

Pomerne otvorená je aj SNS. „Na‰a strana
má od 100 do 150 billboardov a cena od
návrhu, cez vytlaãenie aÏ po nalepenie je
osem- aÏ deväÈtisíc korún,“ povedal hovorca
strany.

***

·pidla spálil mosty
s Klausem

Praha-právo/Katefiina Perknerová,
Vlastimil Rádl-Zbytky moÏností sestavit
povolební koalici âSSD a ODS vãera zfiejmû
padly. Pfiedseda âSSD Vladimír ·pidla pût
dní pfied volbami spálil mosty a voliãÛm dal
jasnû najevo: do vlády s Václavem Klausem
a ODS nepÛjdu.

S napûtím oãekávaná debata v Sedmiãce
TV Nova mezi obûma lídry mûla b˘t odvetou
za duel minulou nedûli na Primû, kter˘
podle v‰eobecného názoru Klaus prohrál.
Tentokrát se pfiipravil lépe a nevybíravû
útoãil na ·pidlu i na bilanci soc. dem. vlády.
·pidla si na Klause nachystal zejména jeho
vlastní citáty z doby Klausov˘ch úsporn˘ch
balíãkÛ v roce 1997. Celkovû si oba nezÛstali
nic dluÏni, ale v˘sledek vyznûl spí‰e pro
·pidlu, kter˘ pÛsobil klidnûj‰ím a pfiitom
rozhodn˘m dojmem.

·pidla Klausovi opût do oãí fiekl, Ïe rozpory
s ODS jsou tak zásadní, Ïe ani teoreticky
nepfiipadá v úvahu sestavit s touto stranou
koalici. “DÛleÏitá je programová shoda,
která vychází, alespoÀ pro mne, z
následujících vûcí - nebude ‰kolné, nebude
placené zdravotnictví, bude zákoník práce,
bude referendum. A asi navrhnu pana
Stanislava Grosse za místopfiedsedu vlády,
pokud budeme mít sílu, abychom mohli
budoucnost zfietelnû a v˘raznû formovat,”

fiekl ·pidla.
Klaus proti debatû minul˘ t˘den pfiitvrdil a

·pidlu obviÀoval ze lÏí. Dvefie k velké koalici
s âSSD si ale nezabouchl: “NevyhroÏujeme
siláck˘mi slovy a neuráÏíme nikoho.
Budeme hledat moÏnou programovou
shodu. âím ta shoda bude vût‰í, tím
samozfiejmû lépe.” Po Sedmiãce oba
debatéfii na sv˘ch stanoviscích setrvali.
Klaus prohlásil: “Zabouchávat dvífika je
dûtinské, nerozumné. A pak se ta dvífika
velmi ‰patnû otvírají, takÏe já to nedûlám.”
Podle ·pidly je zásadním úkolem za
kaÏd˘ch okolností nalézt prospûch zemû.
Je v‰ak pfiesvûdãen, Ïe ten “nespoãívá ve
spolupráci mezi ODS a sociální demokracií”.
Naopak nenechal nikoho na pochybách,
kdo podle nûj zemi mÛÏe prospût: “Jsem
hluboce pfiesvûdãen, Ïe KDU-âSL a ostatní
politická uskupení, to znamená Unie
svobody, jsou pfiipravenûj‰í pfiijmout
programovou shodu, která by mûla rysy
politiky sociální demokracie. ODS nikoliv,”
fiekl ·pidla. Pfiipustil ov‰em, Ïe ani koalice
s ODS za jisté “naprosto neãekané situace”
není vylouãena. Takov˘mi, momentálnû
nepravdûpodobn˘mi, okolnostmi by podle
·pidly mohla b˘t “napfiíklad intenzivní válka
mezi Indií a Pákistánem za pouÏití jadern˘ch
zbraní”.

V debatû o sociálních jistotách Klaus
zdÛraznil, Ïe nestaãí mluvit o solidaritû, Ïe
je potfieba nûco dûlat, neboÈ lidé vûdí své a
nalhávat si nenechají. Podotkl: “Chybou je,
Ïe jsme nûkdy nûjakou chybou pfiipustili,
abychom slovo sociální politika spojovali
se slovem socialisté. To je spojení velmi
fale‰né, protoÏe to, co je provádûno v této
podobû, to je spí‰e politika antisociální,
která opravdu nepfiidává tûm potfiebn˘m,
ale brzdí aktivitu.”

Vyhrocenost debaty nabyla na síle v
okamÏiku, kdy se ·pidla vrátil k roku 1997,
kdy vyvrcholila ekonomická a vládní krize.
Klaus uvedl, Ïe krize byla dÛsledkem
“brutálního zásahu pana To‰ovského, kter˘
za zády jeho vlády hrubû zasáhl do
ekonomiky, která se pak skuteãnû dostala
do potíÏí”. ·pidla zopakoval: “Vy jste pfiipustil
nepatfiiãn˘ státní rozpoãet a jako premiér
jste v krizové situaci selhal, va‰ím osudem
jsou v zásadû dílãí selhání. Doufám, Ïe
nebudou osudem âeské republiky.” To uÏ
Klaus nevydrÏel a vybuchl: “Nedej bÛh, aby
vám voliãi dali ‰anci, byla by to tragédie.”
Podle nûj je cílem politikÛ vytváfiet soulad
názorÛ, hledat nûjak˘ nejvy‰‰í spoleãn˘
jmenovatel uvaÏování. “Jestli chcete rozbíjet
tuto zemi, jestli ji chcete znovu rozbít -
socialisté a komunisté to uÏ udûlali v tom
roce 48 - já doufám, Ïe to budou voliãi
v‰ichni sly‰et. Oni si dobfie rozmyslí, co
mají udûlat,” dodal Klaus.

***

Slovensko láká
 k levné dovolené

Bratislava-právo/Ivan Vilãek, Bohuslav
Boroviãka-Zatímco v minulosti jezdili Slováci
nakupovat na Moravu, nyní je slovenská
koruna tak slabá, Ïe se naopak vyplatí
âechÛm jezdit za nákupy a také na
dovolenou na Slovensko. Euro se v bankách
na‰ich v˘chodních sousedÛ prodává uÏ za
45 slovensk˘ch korun (Sk) a za ãeskou
korunu zaplatí Slováci aÏ 1,50 Sk. âeské
podniky v‰ak mohou mít vzhledem ke kursu
problémy s odbytem vyváÏeného zboÏí.
“Jezdit na nákupy za fieku Moravu jako
je‰tû pfied nûkolika mûsíci se nám teì uÏ
vÛbec nevyplatí,” fiekl Právu Jozef Granec
z pfiíhraniãního mûsta Holíã. Také Alojze
Richtra ‰tve, Ïe pfii plánované náv‰tûvû
pfiíbuzn˘ch na Moravû dá za ãeskou korunu
aÏ 1,50 Sk. “To od rozdûlení federace
nepamatuji,” kroutí hlavou. Dovolená na

Slovensku sice pro ãeské zákazníky vût‰iny
cestovek bezprostfiednû nezlevní, protoÏe
je málo pravdûpodobné, Ïe by cestovní
kanceláfie hromadnû mûnily své katalogové
ceny. Ale jak Právu fiekl fieditel CK Slantour
Ladislav Pe‰ka, jehoÏ cestovní kanceláfi
pobyty na Slovensku nabízí, vydûlá ten,
kdo si koupí napfi. pobyt beze stravy, protoÏe
ve‰keré náklady, placené na místû, budou
v pfiepoãtu na ãeské koruny levnûj‰í. To se
t˘ká i dopravy, zejména cen benzínu,
dálniãních poplatkÛ apod.

***

Denní kronika

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny v úter˘

11. ãervna 2002 v 15:37
Pfií‰tí ãíslo vyjde
27. ãervna 2002
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VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
Pozor nová E-mail: video.el@rogers.com

Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a

zábavn˘ch pofiadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Cell: (416) 427-5134
Fax: (416) 741-7809

E-mail: jiri29@hotmail.com
Website: www.yorkvolkswagen.com

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Nová nûmecká auta za v˘hodné
ceny do konce ãervna!

Prodáváme i star‰í
nûmecké a japonské vozy!

Drivers wanted!

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
na videokazetách  uvádí

BABÍ LÉTO
POSLEDNÍ FILMOVÁ ROLE
VLASTIMILA BRODSKÉHO

ve filmu reÏiséra Vladimíra Michálka
ocenûném ãtyfimi âesk˘mi lvy 2001

VLASTIMIL BRODSK¯, STELLA
ZÁZVORKOVÁ - nejlep‰í herecké v˘kony v hlavních rolích, STANISLAV

ZINDULKA - nejlep‰í hereck˘ v˘kon ve vedlej‰í roli, JI¤Í HUBAâ - nejlep‰í scénáfi
Tragikomick˘ pfiíbûh mladého pûtasedmdesátníka, kter˘ se na rozdíl od své ustarané

manÏelky odmítá smífiit s údûlem stáfií. Je to komedie o pfiátelství, lásce a neumírání.
Film, kter˘ se bude líbit v‰em, a kter˘ mûl podstatnû vût‰í ‰anci na Oscara. Proã?

ProtoÏe je nesmírnû lidsk˘ s pfiíbûhem, dot˘kajícím se (dfiíve nebo pozdûji) kaÏdého z
nás, pln˘m milého humoru.

V reÏii Vl. Michálka (Je tfieba zabít Sekala, Zapomenuté svûtlo, Andûl Exit) dále hrají
O. Vetch˘, J. Lábus, Z. Kabátová, S. Sta‰ová, P. ·palková aj.

Cena kazety $ 39.00 - plus taxy a po‰tovné.

Máte v âechách trápení? Soukromé nebo úfiední?
Neutrácejte peníze za letenku!
U‰etfite svÛj ãas a své nervy!

Konkrétnû a reálnû pomohu pfii fie‰ení v‰ech va‰ich specifick˘ch
nesnází i pfii plnûní va‰ích pfiání. Projednám za vás v‰e, k ãemu mi
dáte svolení. ZaloÏím nebo povedu poboãku va‰í firmy v âechách.
Mohu k tomu pouÏít vlastní kanceláfi a u‰etfiit vám dal‰í v˘daje.
Zjistím a zpracuji pro vás ve‰keré informace, které potfiebujete znát,
abyste byli „in“. Zajistím osobnû skuteãnou pomoc. Kde na to sám
nebudu staãit, angaÏuji solidní odborníky (nájmy, koupû-prodeje,
restituce, nemovitosti vã. bytÛ, vûci movité, od‰kodnûní, dûdictví,
celní záleÏitosti, obãanství, rÛzné oblasti sluÏeb apod).
Reference v Kanadû:
satellite1-416@rogers.com nebo jan_drabek@telus.net
Jan Hrabina, agentura HOMBRE, P.O.Box. 32, Poãernická 369/

57, 108 00 Praha 10
Tel: 001- 420 2-7477 7476. Fax: 001- 420 2 7477 0929;
e-mail: hombre@mbox.vol.cz

Praha - Istanbul - Praha
(2. ãást)
Pokud nemáte pfiíli‰ zavazadel nebo

nejsou tûÏká, dostanete se napfi. z Nuslí
na ruzyÀské leti‰tû pohodlnû a za 12 Kã
metrem a autobusem. Pfiesnû tuto moÏnost
jsme vyuÏili. Znovu ocitli jsme se na tom
hezkém leti‰ti. Pojedli v dokonalé
restauraci. Dal jsem si pivo, neznal˘
informací o dostupnosti tohoto nápoje v
Istanbulu, kam jsme mûli za necelou
hodinu vyrazit.

Zatímco ve Vancouveru moje choÈ i já
pronesli jsme v pfiíruãních zavazadlech v
necessérech dvoje nÛÏky na palubu
letounu, nÛÏky mé choti teì putovaly ve
zvlá‰tní separátní obálce, zadrÏeny
praÏskou leti‰tní kontrolou. Já svoje s
sebou nemûl. Úãinnost kanadsk˘ch
bezpeãnostních opatfiení, následek to
onoho loÀského záfií, byla ponûkud
zpochybnûna.

Pobyt v Istanbulu jsme zahájili jako
absolutní nováãci a kofiínci. V kanceláfii
National Rent zaplatili jsme 35 US dolarÛ
za pension vãetnû slíbené dopravy tam a
zpût na leti‰tû. Po strávené noci zjistili
jsme od dvou mlad˘ch AustralanÛ, Ïe v
tomtéÏ pensionu platili ekvivalent 11, 50
US dolarÛ. (V tûchto dnech oãekával se v
Istanbulu velik˘ pfiíliv AustralanÛ a
NovozélanìanÛ, ktefií rok co rok pfiijíÏdûjí,
aby se vydali do nedalekého Gallipoli a
vzpomnûli 25. dubna 1916, kdy v bitvû o
Dardanely a tedy pfiístup k âernému mofii
zahynulo kolem 160 000 jejich krajanÛ.)

Napálení ale mûlo i zajímavou, mírnû
dobrodruÏnou stránku. Po marném ãekání
na dopravu z leti‰tû (do pensionu Almina)
sehnali nám nakonec automobil s fiidiãem,
kter˘ nemûl ponûtí, kde se pension nalézá.
Nûkolikrát zastavil, ptal se rÛzn˘ch maníkÛ
a ti velmi ochotnû mu ukázali smûr. Leã
docházelo k nov˘m zastávkám, nov˘m
dotazÛm. VÛz vjel do úzk˘ch uliãek starého
Istanbulu. Mladík zastavoval kaÏd˘ tfietí
blok. Dal‰í ukazování, dal‰í divoká jízda,
chodci míjeni o pár centimetrÛ, stejnû jako
auta, zaparkovaná po stranách ãi jedoucí
v protismûru. V dal‰ích dnech jsme zjistili,
Ïe tato bravura je zcela bûÏná. V Istanbulu
se jezdí Ïivelnû, s citem pro prostor a
improvizaci, za hojného vyuÏívání
klaksonu. Za celou dobu pobytu nebyli
jsme ale svûdky jediného karambolu, auto-
auto, ani auto-ãlovûk. K cestû do Alminy:
buì byl ten fiidiã úplnû natvrdl˘, nebo v této
zemi kaÏd˘ dá radu, zcela ochotnû a
samozfiejmû, ale bez ohledu na její
správnost.

poãest sultána Ahmeda, kter˘ se jím stal v
‰estnácti letech. Na mozaikách uvnitfi
dominuje modrá barva, odtud název
me‰ity. Byla dostavûna v roce 1616, má
260 oken. Druh˘ den, neÏli jsme se nadáli,
získali jsme spoleãníka-prÛvodce, s nímÏ
jsme náv‰tûvu absolvovali znovu a kter˘
nás po v˘kladu zavedl do domu plného
kobercÛ, k sofistikovanému jejich majiteli,
pro kterého takto shánûl kupce (byl ov‰em
jen jedním z mnoha podobn˘ch). Od toho
hocha jsme se dozvûdûli, Ïe koberce,
které podlahu me‰ity pokr˘vají, nejsou
vynikající jakosti a do jednoho se po roce
vymûÀují.

Neménû slavná je me‰ita Hagia Sofia
nedaleko me‰ity Ahmedovy. Do dne‰ní
podoby byla vystavûna v roce 537 n. l.
coby nejvût‰í chrám kfiesÈanského svûta.
Pár krokÛ od Sofie nalézá se mal˘ domek,
jímÏ po zaplacení vstupného projdete do
podzemní vodárny, která kdysi zásobovala
celé mûsto. Aã je zachována jen ãást,
rozloha je ohromná, plná antického
sloupoví, záÏitek monumentální.

Pozoruhodn˘ je komplex Topkapi Palace.
Tento ohromn˘ palác (zaujímá 700 000
ãtv. metrÛ) byl dokonãen v roce 1479 jako
sultánovo centrum a sídlo vlády. Je
obklopen zdí o délce pût kilometrÛ. Vstupné
ãiní 15 000 000, dal‰ích 15 000 000 stojí
harém (bez osazenstva) a stejnû nutno
zaplatit do Paláce klenotÛ (mimo jin˘ch
skvostÛ je zde 86ti karátov˘ diamant ve
tvaru perly, jeden z nejvût‰ích na svûtû).
Pozornost právem upoutá rozsáhlá sbírka
nejrozliãnûj‰ích zbraní z 15. aÏ 17. století,
vyznaãující se drahou a umûleckou
v˘zdobou, jemnou a detailní a to nejen na
rukojetích ‰avlí nebo paÏbách pu‰ek a
halaparten, ale i na jejich úãinné ãásti.
Pohled  zblízka nutí k otázce, kde vlastnû
zbyl ãas na uÏití zbranû v boji, kdyÏ ta
umûlecké v˘roba sotva trvala pár dní. Mûl
snad tehdy lidsk˘ Ïivot vût‰í cenu, kdyÏ k
jeho zniãení vytváfiely se zbranû takové
hodnoty materiální a umûlecké?

V jednom sále mÛÏete vidût vlasy a vousy
Mohamedovy, stejnû tak jeho sandály a
otisk chodidla. To je ale o poznání vût‰í
neÏli sandály. Z konce objektu nabízí se
podívaná na úÏinu Golden Horn, stejnû
jako na Bosporsk˘ prÛliv.

Závûr prohlídky tvofiila ohromná kuchynû
s nûkolika komíny témûfi metrového
prÛmûru. V této dobû se tu ale nalézá
v˘stava ãínského porcelánu.

Pro turistu s nákupní mánií, aÈ uÏ co do
hodnotn˘ch tovarÛ nebo pouh˘ch
suven˘rÛ, je prav˘m rájem ohromn˘ Grand
bazar, dvacet minut pû‰ky od Hagia Sofia.
Je to mnohonásobnû vût‰í Vinohradská
trÏnice, mnohokrát pitoresknûj‰í bludi‰tû
uliãek se 4500 krámky nabízejícími v
podstatû v‰e …zlato, stfiíbro, klenoty,
prsteny, hodinky, korále z prav˘ch perel,
prav˘ch drah˘ch kamenÛ, koberce, d˘mky,
tepané soupravy, talífie, konvice, trika, ‰at
bfii‰ních taneãnic, voÀavky, kudly v
ozdobn˘ch pouzdrech, koÏené zboÏí,
nádherné bra‰ny, koÏené kabáty, bundy,
ãepice, ka‰mírové ‰átky, vûci pozo-
ruhodné, vûci zbyteãné, tfipyt a barvy,
vábení prodavaãÛ, smlouvání. Je tu i
smûnárna s nejv˘hodnûj‰ím kurzem
($1US=1 300 00 tureck˘ch lir) ve mûstû.

Cestou z tohoto nákupního bludi‰tû se
nám pfiedstavil obchodník s drobn˘m
koÏen˘m zboÏím a jak jinak, s koberci,
statn˘ sedmdesátník ze Srbska, b˘val˘
velmi úspû‰n˘, dokonce reprezentaãní,
fotbalista. V Turecku Ïije od roku 1955,
vede si úspû‰nû, je zdráv jako fiípa, nekoufií,
nepije, dodnes hraje fotbal, zboÏí má
levnûj‰í neÏ konkurence, vyzafiuje zdraví
a sílu, fiíká, Ïe hovofií mnoha jazyky, jmenuje
kter˘mi, podle jeho angliãtiny nemáme
dÛvod mu nevûfiit. Se souãasn˘m
presidentem Turecka je spokojen.

Vladimír Cícha -Vancouver

Je‰tû téhoÏ veãera po pfiibytí do Istanbulu
ve‰li jsme do Modré me‰ity (Blue Mosque
nebo téÏ me‰ita sultána Ahmeda,
Ahmadiye). Vyznaãuje se zvlá‰tností… je
obklopena ‰esti minarety, na rozdíl od
obvykl˘ch 1 aÏ 4. Na nich nalézá se
‰estnáct balkonÛ (dnes z nich k motlitbû
volají reproduktory, nikoli Ïiv˘ mezulin) na

Modrá me‰ita
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ALGONQUIN TRAVEL -

44 Victoria St. , Suite 1315, Toronto, On. M5C 1Y2
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ãeské knihkupectví
Nejroz‰ífienûj‰í zásilkov˘ prodej ãesk˘ch knih v Kanadû

ZAÎÁDEJTE  SI O KATALOG!

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!

Tel.: (905) 704-0873; Fax: (905) 704-0879
303 Queenston St., St. Catharines, Ont. L2P 2X5

E-mail: cz.books@literacypragensis.on.ca
www. literacypragensis.on.ca

PORTRÉTY, KRESBY, OLEJOMALBY, KOLÁÎE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@rogers.com

Pozdrav a zpráva
od b˘valého velvyslance

Srdeãnû zdravím a dovoluji si poslat
informaci o vyznamenání, které udûlila
velvyslankynû Kanady v Praze paní
Margaret Huber mému nûkdej‰ímu
nejbliÏ‰ímu spolupracovníkovi panu
Václavu Proseãovi:
Za úãasti námûstka ministra

zahraniãních vûcí pro bilaterální vztahy
Rudolfa Jindráka velvyslankynû Kanady
Margaret Huber udûlila zvlá‰tní
vyznamenání Václavu Proseãovi,
referentu pro Kanadu na ministerstvu
zahraniãních vûcí. Velvyslankynû tak
ocenila Proseãovo pfiispûní k
v˘jimeãnému rozkvûtu kanadsko-
ãesk˘ch vztahÛ. “Aby se diplomatické
vztahy mezi dvûma zemûmi prohlubovaly
a rozvíjely, je tfieba vyvinout kaÏdodenní
mravenãí úsilí. Pan Proseã hraje tuto
dÛleÏitou roli jiÏ mnoho let, nejprve na
ãeském velvyslanectví v Ottawû a poté
na ministerstvu zahraniãních vûcí, kde
pÛsobí dodnes. Chtûli jsme projevit
uznání za jeho obûtavost a
profesionalitu,” prohlásila velvyslankynû
Huber.Pro více informací kontaktujte
Magdalenu Nováãkovou z velvyslanectví
Kanady, tel: 7210-1827, e-mail:
m a g d a l e n a . n o v a c k o v a @ d f a i t -
maeci.gc.ca>
Václav Prosec slouÏil se mnou  na

Velvyslanectví âR v Ottawû v letech 1994
aÏ 1997 ve funkci rady velvyslanectví, a
ãinil tak vÏdy k mé velké spokojenosti.
Mûl velmi dobré  a pfiátelské kontakty se
v‰emi skupinami krajanÛ v Ottawû a ãile
a aktivnû se úãastnil zejména ãinnosti
âeského kulturního klubu. Mûl velmi
dobré vztahy k na‰im kanadsk˘m
partnerÛm a byl du‰í klubu velvy-
slaneck˘ch “dvojek” Vy‰egradské
skupiny státÛ. Byl skuteãnou oporou
velvyslanectví a také jeho vyznamenání,
které mu udûlila kanadská velvyslankynû
J. E. Margaret Huber, je více neÏ
zaslouÏené.

***
 P.S.: A je‰tû jednu informaci. 31. kvûtna

uvefiejnilo Právo (mimochodem poslední
deník, kter˘ je v ãesk˘ch rukou) mÛj
ãlánek, kter˘ se t˘ká na‰ich krajanÛ v
zahraniãí, voleb a obãanství. Asi mne za
nûj nebudou v‰ichni krajané chválit, ale
napsal jsem tak, jak opravdu vûci vidím.
Krajané, volby a obãanství
Krajané a obãané, zdrÏující se za

hranicemi republiky, mají po dlouh˘ch
tahanicích poprvé moÏnost volit do
Parlamentu na ãesk˘ch zastupitelsk˘ch
úfiadech. Zprávy o pfiípravû voleb v
zahraniãí v‰ak dávají tu‰it, Ïe v˘sledek
bude jin˘, neÏ architekti nové zákonné
úpravy ãekali. Jednak volby zatíÏí
rozpoãet ministerstva zahraniãí, které je
za nû zodpovûdné, ãástkou kolem 57
milionÛ korun, a to údajnû i pfii nejvy‰‰í
hospodárnosti. Mnohem závaÏnûj‰í v‰ak
je, Ïe ve stanoveném termínu se k volbám
zapsalo jen asi 3000 osob. Ku pfiíkladu v
Kanadû je to jen nûco pfies 100 osob z
pfiibliÏnû 40 000 potenciálních voliãÛ.
Jinde není situace lep‰í. To by mûlo vést
k zamy‰lení nad celou záleÏitostí.
Dosud mohli na‰i krajané volit jen kdyÏ

se v den voleb dostavili do republiky.
Krajanské organizace se doÏadovaly
moÏnosti volit v místû pobytu. Nová
úprava jim vychází vstfiíc jen ãásteãnû,
protoÏe umoÏÀuje volit pouze na
zastupitelsk˘ch úfiadech. To v rozlehl˘ch
zemích jako USA, Kanada ãi Austrálie
mnoho nefie‰í. Proto zákonodárci ãelí
dal‰ím tlakÛm, které po dne‰ních
huben˘ch v˘sledcích je‰tû zesílí, aby se
zpÛsob volby zmûnil na korespondenãní.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe ani tato pfiípadná

zmûna, která bude jistû vzata v potaz,
mnoho nevyfie‰í. Tak tfieba ve zmínûné
Kanadû v pohodlném dosahu obou
zastupitelsk˘ch úfiadÛ v Ottawû a v
Montrealu Ïije nûkolik tisíc osob, které
prostû nemûly zájem se zaregistrovat.
Podobné zku‰enosti nám ostatnû
sdûlovali pol‰tí diplomaté jiÏ na poãátku
devadesát˘ch let, kdyÏ pfied námi sklízeli
stejnû hubené v˘sledky. Je jistû moÏné
hledat dal‰í zpÛsoby voleb, ale souãasnû
je dobré nezakr˘vat realitu: Velká vût‰ina
krajanÛ prostû volí svou vládu v zemi, kde
Ïije, aby tím ovlivnila pomûry podle své
pfiedstavy a v posledku také nesla
dÛsledky této volby. Nevidí dÛvod
ovlivÀovat pomûry ve staré vlasti, kde
mnohému nemohou do detailu rozumût.
Nûktefií mají za neetické, aby dÛsledky
jejich volby za nû nesli jiní.
Proto ani po pfiípadn˘ch dal‰ích zmûnách

zákona nebudeme moci pokládat malou
úãast ve volbách za fiasko. Spí‰e by nás
mûl zajímat problém ãeského obãanství
krajanÛ, kter˘ dosud uniká pozornosti
zákonodárcÛ. Právû na tomto poli by jiÏ
del‰í dobu mûli registrovat váÏné ztráty.
Jde o skuteãnost, Ïe od roku 1993 pfiijetím
cizího státního obãanství se automaticky
ztrácí obãanství ãeské. Jestli to bylo v
prvém období po rozdûlení âesko-
slovenska nezbytné právû proto, aby
rozdûlení vÛbec bylo uskuteãnitelné (jinak
by si v‰ichni bez rozdílu ponechali
obãanství ãeské i slovenské), dnes tím
silnû ztrácíme. Zejména mladí nadaní
lidé, ktefií studují na zahraniãních vysok˘ch
‰kolách témûfi ve v‰ech pfiípadech bez
ãeského stipendia a musí si na studium
vydûlávat, zÛstávají po absolvování ‰koly
v místû, aby mohli splatit pÛjãky a získali
praxi. JestliÏe v tu dobu mají jiÏ rodinu, je
pfiijetí obãanství hostitelské zemû
prakticky nezbytné. Tím jsou pfiipraveni o
ãeské obãanství, aã si je pfiejí podrÏet, a
jejich návrat do vlasti se stává nereáln˘
nebo velmi komplikovan˘. Tím ztrácíme
ty, které bychom mûli podrÏet a usnadnit
jim návrat. Vrátit obãanství tûm, ktefií si to
pfiejí, nevyluãovat je z národní pospolitosti,
by mûlo b˘t na‰im zájmem s vysokou
prioritou, kter˘ by zákonodárci nemûli
pfiehlédnout. V‰imne si toho nov˘
parlament?

Stanislav Ch˘lek
Autor byl velvyslancem  v Kanadû v letech 1993-98

***

Hlava fantazie - koláÏ
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INTERNATIONAL
TRAVEL

SLOVAKOTOUR

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

Travel

European Destination
Seat Sale

Charter Flights
Czech Republic, Germany, Austria

Call for visa requirments
to Czech Republic

E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4

Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461

Fax: (416) 867-8657

Nabízíme pfiímé lety z Toronta do Prahy

Tfiikrát t˘dnû do âR a na Slovensko:
Ve ãtvrtek bez mezipfiistání

 v Montrealu

MoÏnost telefonického zakoupení letenky.
Letenku dodáme aÏ na místo.

Soukromé ubytování v Praze i Bratislavû
Notáfiská osvûdãení * pozvání * poji‰tûní

Tel.: (416) 761-1808, (416) 761-1689,
1-888-216-7641.   Fax: (416) 761-9558

V¯HODNÉ LETENKY
DO âESKÉ REPUBLIKY

BRATISLAVY, KO·IC, VÍDNù, BUDAPE·TI A BERLÍNA

âSA
Austrian Airlines

Je moÏné zakoupit i dal‰í letenky!

E-mail: nitra_travel@hotmail.com
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186
662 Qeen ST. West, Toronto, Ontario M6J 1E5

Nevím, co se s tûmi narozeninami dûje. V
posledních letech se s nimi roztrhl pytel.
Mám dojem, Ïe je slavím alespoÀ tfiikrát
do roka. A pofiád se to zrychluje.
Ty poslední nezaãaly slibnû. V pût ráno

na mne nûco padlo - skoãila na mne âiãka,
nijak zvlá‰È jemnû. KdyÏ jsem se k ní
obrátil, pfiísnû se na mne podívala a
poznamenala:„Má‰ narozeniny. Já vím,
Ïe ti má b˘t 77, ale teì vypadá‰ na sto.
Rad‰i se pofiádnû umyj. Jestlipak si
pamatuje‰, co v‰ecko na tebe ãeká?
Koukal jsem na ní dost bezprizornû, jak

mám ãím dál tím ãastûji ve zvyku a vzpurnû
odvûtil: „Co by na mne mûlo ãekat?“
âiãka (s onou bohorovnou pov˘‰eností,

pro kterou ji jednou zamorduji): „Za hodinu
zaãnou telefony, v osm má‰ b˘t na
univerzitû na nûjakém semináfii, ale tam si
mÛÏe‰ zdfiímnout, nikdo od tebe Ïádnou
moudrost neãeká, pak musí‰ na obûd, brzy
odpoledne k tobû do kanceláfie SdruÏení
pfiijde nûjak˘ pán s fÛrou papírÛ k pfieloÏení
a ovûfiení, pak musí‰ jít na druh˘ konec
mûsta na recepci, kterou dává nov˘ ãestn˘
konzul a to je moc váÏná vûc, tak se tam
chovej slu‰nû, odtamtud na veãefii ke
Kozákov˘m a nakonec má‰ zkou‰ku v
divadle. Tohle ‰patnû skonãí. Pfii
nejmen‰ím tû trefí ‰lak, vÏdyÈ jsi star˘
dûda, tvoje rovnováha je rozviklaná, ‰patnû
sly‰í‰, hlavnû na levé ucho a vÛbec. Kdybys
mûl alespoÀ ‰petku rozumu, tak to v‰ecko
nechá‰ a bude‰ si se mnou doma hrát.“
Líbeznû se usmála: „Kdybys chtûl, já bych
ti pfiinesla Ïivou my‰, aÏ na postel.“
Nechtûl jsem a velmi v˘mluvnû jsem jí to

vysvûtlil.
KdyÏ jsem se utrmácen˘ a pobledl˘ v

osm veãer doplouÏil domÛ, âiãka uÏ ãekala
u dvefií a chechtavû mÀoukala na celé
kolo: „No ty jsi zfiízen˘! Nic nevykládej,
v‰ecko vím, ví‰ pfiece, Ïe já mám tuhle
zvlá‰tní schopnost b˘t psychicky kdekoliv
na svûtû a já bych si za nic nedala ujít
pfiíleÏitost.“
V tom okamÏiku jsem z váÏn˘ch dÛvodÛ

uprchl do koupelny (na‰tûstí v mém bytû
je v‰echno vzdálené nanejv˘‰ tfii kroky).
KdyÏ jsem se po ãase vrátil, je‰tû zelenûj‰í
neÏ kdyÏ jsem do koupelny prchal, âiãka
chvíli mlãela, pak promluvila sv˘m
soucitnû nejuráÏlivûj‰ím tónem: „Ten
semináfi jsi celkem pfieÏil  bez úhony i kdyÏ
jen PánbÛh ví, proã jsi tam vlastnû chodil.
Ale mne to zajímalo. Pan BaÈa tam pûknû
mluvil o ãesk˘ch ‰kolách a pan velvyslanec
pÛsobivû mluvil o hospodáfiské situaci v
ãesk˘ch zemích. (Jen bych ráda vûdûla,
proã v‰ecky zemû - pokud vím - mají
vyslance a my velvyslance.) Ten obûd byl
zajímavûj‰í. Jak jsi si pfiál, Milu‰ka
Pefiinová a Martina Plchová ti pfiipravili
narozeninovou pochoutku, znamenité
‰kubánky s mákem (jejich vr‰ky, jen tak
tak vykukovaly z mofie rozehfiátého másla).
Chudinky, celé noci hledaly nûkoho, kdo
by vûdûl, jak se ‰kubánky dûlají, aÏ
pfiítelkynû paní Martiny si vzpomnûla, Ïe
pfied mnoha léty její prababiãka (která to
znala z vyprávûní  své praprababiãky) jí o
nûãem takovém vyprávûla, ale pamatovala
si to jenom mlhavû.“ „Já jim také radil.“
„Já vím, ale tvé rady nikdo nebere váÏnû,
z jednoduchého dÛvodu, Ïe toho o niãem
moc neví‰.“
Zmûfiil jsem ji sv˘m nejtvrd‰ím

pohledem, ale âiãka mé pohledy zná a
bere je asi tak váÏnû, jako kdyby se na ní
podívala my‰. Tak jsem smífilivû fiekl:
„Ale musí‰ uznat, Ïe schÛzku s tím pánem
s pfieklady jsem absolvoval úspû‰nû a tu
recepci u pana ãestného konzula taky.“
âiãka maliãko ohrnula nos (pofiád jsem
je‰tû nepfii‰el na to, jak to dûlá; prosím

tímto ãtenáfie, aby pozorovaly své koãiãí
pfiátele, zda rovnûÏ ohrnují nos a jestliÏe
ano, aby mi sdûlili, jak to dûlají) a pravila:
„S tou náv‰tûvou v kanceláfii se nedalo nic
zkazit, ale na té recepci jsi se moc nelíbil.
Vedle torontského ãestného konzula
Dannyho Rosického, kter˘ byl moc mil˘ a
dlouhé fiady jin˘ch hostí tam byl pán, kter˘
rovnûÏ vypadal jako dÛleÏitá osoba a nejen
vypadal, také byl. Byl to ãestn˘ konzul z
Calgary, ale ty jsi se s ním vÛbec
nepozdravil.“ „Já mûl strach, Ïe by mi
tfieba odmítl podat ruku. Já to s dÛleÏit˘mi
lidmi moc neumím. VÏdyÈ ví‰, Ïe jsem z
vesnice. A kromû toho, rukávy na mém
sváteãním saku jsou trochu otfiepané a on
by si toho mohl v‰imnout a oznámit to
vedení SdruÏení a oni by mne mohli zbavit
funkce.“Na tohle âiãka nefiekla nic. Jen se
na mne dívala, jako se vysoce inteligentní
lidé dívají na své spoluobãany, jejichÏ IQ
je znatelnû pod padesát.
A pak to pfii‰lo. Mluvila ti‰e, jen kaÏdé

její slovo bylo vytaÏeno z nejsilnûj‰í tresti
ironie, v které kdy kdo slova namáãel: „A
pak jsi zavítal na veãefii ke Kozákov˘m. A
to byl osudn˘ omyl. Je pravda, Ïe Ïádn˘
piják nejsi. Vlastnû od té doby, kdy jsi se
asi ve tfiinácti nebo ãtrnácti letech na party
u svého bratrance Jarky Novotného v
Zlonicích tak opil, Ïe jsi mûl nûkolik dní
otravu alkoholem, jsi se alkoholu vyh˘bal
jako ãert kfiíÏi. Ale na tûchto recepcích a
semináfiích si ãlovûk skleniãku musí vypít
a kdyÏ je tûch semináfiÛ a recepcí víc a pfii
narozeninovém obûdû taky nemÛÏe‰
odmítnout, tak ono se to projeví. KdyÏ jsi
dorazil ke Kozákov˘m, tak uÏ ti nebylo
valnû. Ale s v˘bornou veãefií, kterou jsi
nedojedl (já mûla stra‰n˘ vztek, Ïe jsi paní
Kozákovou nepoÏádal, aby ti pro mne
zbytek zabalila), jsi si vypil dal‰í skleniãku
ãerveného vína. A to jsi nemûl dûlat.
Následky na sebe nedaly dlouho ãekat.
Pan faráfi tû bleskovû naloÏil do auta a
odvezl domÛ. VyloÏil tû na rohu ulice,
pfied obchodem, obklíãen˘ Ïelezn˘mi
brdlinkami. Ty jsi vyletûl jako stfiela, chytil
jsi se jedné brdlinky a zaãal jsi blinkat. Pan
faráfi to vidûl. Kdybys b˘val ten veãer
zemfiel, jediné, co by si pamatoval by bylo,
jak se drÏí‰ brdlinek a blinká‰. Na divadelní
zkou‰ku jsi se uÏ nedostal. Já ti fieknu,
takové sedmasedmdesáté narozeniny
kaÏd˘ nemá.“ „To tedy nemá!“

Josef âermák
***

Frank Jalsovsk˘ vystavuje svá díla v
tûchto dnech v Malaspina Printmakers
Gallery, 1555 Duranleau Street,
Granville Island, Vancouver, BC.,
www.frankstudio.com

***
Josef Rundus protestuje

Nelíbil se mu placen˘ inzerát pana
JUDr. Jana ·uly. Podle nûj „hrobafii
republiky“ mají podivuhodnou
vytrvalost, protoÏe se spolu s komunisty
podíleli na Ko‰ickém programu a mûli
pr˘ vliv na nastolení bol‰evického
systému.

***

Canadian Impressions

âiãka a narozeniny
(moje pfied pÛl rokem)
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Skupina „A“
Zdálo se, Ïe Jednou z nejvût‰ích senzací

zÛstane úvodní zápas Francie-Senegal,
ve kterém jednáct SenegalcÛ pÛsobících
ve francouzské lize zvítûzilo 1:0. Kuriozitou
je, Ïe v muÏstvu MistrÛ svûta hráli jen tfii
hráãi, ktefií pÛsobí v domácí lize. Na‰i
pfiemoÏitelé v kvalifikaãní skupinû Dánové
si dokázali poradit s Uruguayí 2:1. V
druhém utkání FrancouzÛ, a to proti
Uruguayi, ‰el pfiedãasnû pod sprchy jeden
z nejlep‰ích FrancouzÛ Henry. Jeho
spoluhráãi v deseti nedokázali vstfielit
UruguaycÛm branku a zápas se skonãil
0:0. Senegal potvrdil povûst nejlep‰ího
afrického muÏstva a uhrál s Dánskem
plichtu 1:1. Skuteãnou senzací v‰ak byla
skuteãnost, Ïe Francouzi nevstfielili na
MS ani branku a prohráli i s Dánskem 0:2
(Branky: Romedhal a Tomasson). Druh˘m
postupujícím se stal nakonec pfiece jen
Senegal, kter˘ v posledním zápase s
Urugají vedl v poloãase 3:0, ale v druhé
ãásti hry Uruguajci v závûru utkání
vyrovnali na 3:3 a mnoho nechybûlo, aby
postoupili. Nakonec jedou spolu s
Francouzi domÛ.

Skupina „B“
PfiestoÏe ãe‰tí i sloven‰tí fotbalisté

vypadli je‰tû dfiíve neÏ  MS zaãalo, není
toto Mistrovství svûta v JiÏní Koreji a v
Japonsku bez na‰í úãasti. První, kdo
zasáhl do tûchto bojÛ byl slovensk˘
rozhodãí Lubo‰ Michel a jeho pomocník
na ãáfie Igor Schranka. Bylo to v
dramatickém zápase Paraguay-JiÏní
Afrika. Paraguay bûhem tohoto utkání
vedla jiÏ 2:0 brankami Santa Cruze a
Arceho. Pak mûli Paraguayci opravdu
smÛlu a po vlastní brance Struwaye se
dopustil paraguaysk˘ brankáfi zbyteãného
faulu a Fortune z penalty vyrovnal. V
dal‰ím úvodním zápase této skupiny
porazilo ·panûlsko Slovinsko 3:1, kdyÏ
za stavu 2:1 mûli kopat Slovinci penaltu.
Místo ní v‰ak následovala penalta na druhé
stranû o chvíli pozdûji a to rozhodlo o
v˘sledku zápasu. V pátek si v této skupinû
zajistili ·panûlé vítûzstvím 3:1 nad
Paraguayí postup, zatímco v sobotu se
naopak s MS rozlouãili Slovinci, kdyÏ
neunesli tíhu soutûÏe a prohráli s
Jihoafrickou republikou 0:1. Nejlep‰í
slovinsk˘ hráã Zlatko Zahoviã se nepohodl
s trenérem Sreãko Katanecem a
pfiedãasnû byl poslán domÛ. Katanec pro
zmûnu frustrován v˘konem sv˘ch
svûfiencÛ byl vykázán ze hfii‰tû postranním
rozhodãím. Postupují: ·panûlé. Vyfiazeni:
Slovinci. Zb˘vá sehrát: ·panûlsko-JiÏní
Afrika a Slovinsko-Paraguay.

Skupina „C“
Brazílie podle pfiedpokladÛ zdolala

snadno âínu 4:0. V˘kon BrazilcÛ v
pfiedchozím zápase proti Turecku, kdy

zvítûzili 2:1 brankou z nespravedlivû
nafiízené penalty v‰ak nepfiesvûdãil.
Ostatní zápasy: Kostarika-âína 2:0 a
Kostarika-Turecko 1:1. Zb˘vá sehrát:
Brazílie-Kostarika a âína-Turecko.
Postupuje: Brazílie. Vyfiazena: âína.

Skupina „D“
Portugalci pfiekvapili hned dvakrát,

poprvé, kdyÏ po necel˘ch ãtyfiiceti
minutách prohrávali se Spojen˘mi státy
0:3. Dokázali se vzpamatovat, zlep‰ili se,
ale nakonec prohráli 2:3. Po druhé, kdyÏ
rozdrtili Polsko 4:0. Na toto MS budou
Poláci neradi vzpomínat, kdyÏ prohráli i v
prvním zápase s JiÏní Koreou 0:2 a jsou z
dal‰ích bojÛ vyfiazeni. ·anci na postup
tedy mají zb˘vající tfii muÏstva, protoÏe
Spojené státy hrály s JiÏní Koreou 1:1.

Skupina „E“
V úvodním zápase nezÛstali Nûmci nic

dluÏni své povûsti a rozdrtili Saudskou
Arábii 8:0. Irové na úvod v pûkném utkání
hráli nerozhodnû s Kamerunem 1:1. V
druhém kole mûl pak práci Kamerun se
Saudskou Arábií, která se chtûla
rehabilitovat a vyhrál pouze 1:0. NûmcÛm
vy‰el v zápase s Iry úvod, kdy vstfielil svou
ãtvrtou branku na MS Miroslav Klose,
pocházející z Polska, ale Keanovi se
podafiilo v 93. minutû vyrovnat. V
závûreãném zápase ve skupinû Nûmecko
porazilo Kamerun 2:0 brankami Body a
opût skvûlého hlaviãkáfie Kloseho. Irové
si dokázali poradit podle oãekávání se
slabou Saudkou Arábií 3:0 a jsou druh˘m
postupujícím.

 Skupina „F“
Ve „skupinû smrti“ se MS zaãalo

zápasem Argentina-Nigerie. Nigerijci
tentokrát nepfiekvapili a Argentinci vyhráli
brankou Batistuty 1:0. Pozornost se
soustfiedila na zápas ·védsko-Anglie. Do
muÏstva Anglie se vrátil David Backham a
po jeho rohovém kopu zajistil Anglii vedení
Campbell v 24. minutû. V druhém poloãase
dokázali ·védové, Ïe patfií k nejlep‰ím
muÏstvÛm v Evropû a srovnali
Alexanderssonem na 1:1. Je‰tû v pátek
ráno se hodnû sázelo na Argentince, ale
ti pfiekvapivû prohráli s Anglií 0:1, kdyÏ
jedinou branku AngliãanÛ vstfielil z penalty
David Backham. I kdyÏ se Angliãané cel˘
druh˘ poloãas bránili, nakonec získali tfii
body, zatímco Argentina ve dvou
zápasech vstfielila pouze jednu branku,
coÏ je skuteãnû pro jednoho z kandidátÛ
na mistrovsk˘ titul málo. V této skupinû se
dafií pfiekvapivû ·védÛm, ktefií porazili
ambiciózní Nigerijce 2:1 a mají spolu s
Anglií ãtyfii body, zatímco jeden z nejlep‰ích
africk˘ch t˘mÛ jede domÛ. Zb˘vá sehrát:
Anglie-Nigerie a ·védsko-Argentina.

Skupina „G“
Nejvût‰ím pfiekvapením je zatím postup

Mexika, které si dokázalo poradit s
Chorvatskem 1:0 i Ekvádorem 2:1.
Chorvati vstali z mrtv˘ch, kdyÏ dokázali
pfiekvapivû porazit Itálii 2:1. Omluvou pro
Italy mÛÏe b˘t jen to, Ïe jim rozhodãí
neuznali dvû branky a Totti v závûru
dokázal nastfielit z trestného kopu tyãku.
Italové v úvodním zápasu porazili Ekvádor
2:0, kdyÏ obû branky vstfielil Christian
Vieri. Ekvádor je z dal‰ích bojÛ vyfiazen.
Zb˘vající zápasy: Itálie-Mexiko a
Chorvatsko-Ekvádor.

Skupina H
Rusové zaãali podle oãekávání

vítûzstvím nad Tuniskem 2:0, pak v‰ak
pfii‰la hofiká pilulka v podobû prohry s
domácím Japonskem 0:1 a okolí Kremlu
zaÏilo snad nejvût‰í nepokoje od V¤SR.
JelikoÏ Belgie dokázala pouze dvakrát
remízovat, 2:2 s domácím Japonskem a
1:1 s Tuniskem, je v‰e v této skupinû
otevfiené. Zb˘vající zápasy: Belgie-Rusko
a Japonsko-Tunisko.

abe
***

Mistrovství svûta: Francie vyfiazena!

Re‰taurácia

“Danube”
v príjemnom prostredí
Yorkville Village

Otvorená:
Útorok aÏ sobota od 18 hod.

81 Yorkville Ave.
Toronto, Ontario

{close to Subway station “BAY”}

Tel: 416-964-6812
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Detroit sahá po Stanley Cupu - Carolina zatím
bojuje i ve finále

AÈ zvítûzí v leto‰ním Stanley Cupu kdokoliv, historickou událostí je pfiekvapiv˘ postup
muÏstva Carolina Hurricanes aÏ  do finále. I zde dokázali hokejisté z Caroliny pfiekvapit
a v prvním utkání zvítûzili 3:2 v prodlouÏení. Detroit odpovûdûl v druhém utkání vítûzstvím
3:1. Skuteãná bitva se rozpoutala ve tfietím utkání, kdy o vítûzství Ha‰kova t˘mu 3:2
rozhodlo aÏ tfietí prodlouÏení. Autorem rozhodující branky byl nejstar‰í hráã
jedenaãtyfiicetilet˘ Igor Larionov. Dominik Ha‰ek pokraãoval v bezchybném v˘konu i ve
ãtvrtém zápase, kdy Red Wings zvítûzili 3:0. Po ãtyfiech zápasech vedou Red Wings 3:1
a je nepravdûpodobné, Ïe by si nechali nabízenou ‰anci ujít. V dresu Caroliny opût
nastupovalo ãeské trio Malík, Va‰íãek, Svoboda. V dresu Detroitu patfií k oporám kromû
Dominika Ha‰ka i obránce Jifií Fi‰er. Jifiího ·légra jsme zatím na ledû nevidûli.

VraÈme se v‰ak do posledního
semifinálového utkání, kdy Carolina
zvítûzila rovnûÏ v prodlouÏení 2:1.
Zatímco v ‰atnû Toronta Maple Leafs

byl po utkání smutek, v kabinû Caroliny
byla spokojenost. O dojmy jsme se
tentokrát rozdûlili s autorem nahrávky na
vítûznou branku Josefem Va‰íãkem.
Nejprve jsme mu pogratulovali k asistenci
pfii vítûzné brance.
JV: Dûkuji mockrát. Jako mal˘ kluk

jsem si pfiál hrát ve finále Stanley Cupu a
nyní se splnil mÛj sen. Jsem tomu stra‰nû
rád a uvidíme, co bude dál.
ABE: Mohl bys popsat vítûznou

branku?
JV: Hrálo se v levém rohu a mûl jsem

pocit, Ïe by puk mohl smûfiovat do
druhého rohu. Tak jsem tam najel. Získal
jsem puk a uvidûl jsem Martina Gelinase
a Jardu Svobodu pfied brankou. Tak jsem
tam puk poslal a Martin mûl ‰Èastné ruce.
ABE: Co následovalo potom?
JV: To se snad ani nedá vyjádfiit, byl to

neuvûfiiteln˘ pocit. Nûco
nezapomenutelného a asi se mi to je‰tû
více vybaví po urãité dobû. Mám na tento
okamÏik suven˘r v podobû tohoto triãka
a téhle ãepice,  která je urãena vítûzi
V˘chodní konference.
ABE: Otázka, která stojí pfied Vámi -

Colorado nebo Detroit?
JV: Jestli chceme vyhrát Stanley Cup

musíme porazit kaÏdého. Budu tuto sérii
sledovat skuteãnû s napûtím.
ABE: Dokázali jste postoupit a pfii

tom nikdy to nebylo v sedmém zápase.
Nebylo to tak trochu tím, Ïe vás soupefii
podceÀovali?
JV: ·est zápasÛ je také vyrovnaná série.

Je pravdou, Ïe s námi nikdo nepoãítal.
Ale my jsme hráli hlavnû dobfie jako
kolektiv. Po kaÏdé dokázal rozhodnout
nûkdo jin˘ a nezáleÏelo na tom, kdo.
Budeme se snaÏit stejn˘m zpÛsobem
hrát i ve finále.
ABE: Pfiesto jsou zde urãité

osobnosti…
JV: Jsou to veteráni: Francis,

Brind’Amour, Wesley, Hill. Je doplÀují
Battaglia  a O’Neill.
ABE: Toronto zatûÏovalo nûkteré

hráãe víc neÏ jiné, zatímco vy jste mûli
témûfi v‰ichni stejn˘ ãas na ledû.
Nesehrálo právû toto v˘znamnou roli

v prodlouÏení, kdy Maple Leafs byli
více unavení?
JV: Myslím si, Ïe to sehrálo svou roli.

My jsme pomûrnû rychle stfiídali. Vûdûli
jsme, Ïe tato série bude dlouhá. Nestaral
jsem se mnoho o to, co dûlal soupefi.
ABE: Jak˘ byl led v tuto dobu?
JV: Led není nikdy v tuto dobu perfektní.

Stejné podmínky platí pro obû muÏstva.
Popfiál jsem tedy Josefu Va‰íãkovi

hodnû úspûchÛ do finálové série.
Stejnû spokojen˘ byl i nováãek v

muÏstvu Jaroslav Svoboda.
JS: Je‰tû tomu pofiád nemohu uvûfiit, Ïe

budu hrát finále Stanley Cupu. Byl jsem
na ledû, kdyÏ se to rozhodlo a to je
skuteãnû bomba… Musím si to uÏít neÏ
zaãne dal‰í série.
ABE: Do jaké míry je teì reálné, Ïe

získáte Stanley Cup?
JS: To jsme chtûli od zaãátku. K tomu

musíme sehrát je‰tû fiadu zápasÛ.
ABE: Co bylo dnes rozhodujícím

momentem?
JS: Branka v prodlouÏení a pak vynikající

v˘kon Irbeho.
Na druhé stranû byl ponûkud

posmutnûl˘ Robert Reichel. Jeho
muÏstvo se tentokrát dot˘kalo Stanley
Cupu, ale nedosáhlo na nûj. I jeho jsme
se zeptali na dojmy z utkání a na to, jak
by hodnotil vystoupení Toronta Maple
Leafs.
RR: Jako muÏstvo jsme postoupili

daleko. Je ‰koda, Ïe jsme vypadli. Takov˘
je hokejov˘ Ïivot. Stávají se hor‰í vûci.
ABE: Co bylo hlavní pfiíãinou toho,

Ïe Carolina zvítûzila. Byla to tfii vítûzství
v prodlouÏení?
RR: V hokeji rozhodují maliãkosti. Oni

dokázali na rozdíl od nás tûchto maliãkostí
vyuÏít.
ABE: Proã v této sérii padlo tak málo

branek?
RR: Byl to defenzívní hokej, pfii kterém

se tûÏko dávali góly. Navíc oba brankáfii
byli ve formû.
ABE: Nepfiispûl k tomu také trochu

‰patn˘ led…
RR: Ten asi nebude uÏ nikde dobr˘.

Venku je pfiece jen uÏ teplo.
ABE: V jednu dobu jste dokázali

pfiekonat skuteãnost, Ïe ve va‰em t˘mu
bylo osm zranûn˘ch hráãÛ.
Nepodepsalo se to na vás v této sérii
v podobû únavy?
RR: Nemyslím si. Rozhodly spí‰ ty

maliãkost, o kter˘ch jsem hovofiil.
ABE: Carolina do kaÏdé série

nastupovala jako outsider, nebude
tomu jinak ani ve finále. Má ‰anci proti
vítûzi západní konference.
RR: Nechci tipovat. Mají skvûlého

brankáfie a pokud budou mít ‰tûstí, urãitû
‰anci mají. Detroit i Colorado mají
kvalitnûj‰í muÏstvo, ale v hokeji je
v‰echno moÏné.
ABE: Je pravdûpodobné, Ïe se pfií‰tí

rok vrátí‰ do Toronta Maple Leafs?
RR: Je pfiíli‰ brzy na to spekulovat, co

se stane. Sám uvidím, jak to bude bûhem
léta.
Popfiál jsem tedy Robertu Reichlovi

hezké léto a pogratuloval k sezónû, kdy
se Toronto dokázalo i pfies nepfiízeÀ
osudu probojovat aÏ do semifinále
Stanley Cupu.

ABE
***

Ocenûní Karlu
DráÏìanskému

Hokejová komise Mezinárodní
asociace sportovních novináfiÛ (AIPS)
ocenila trojici ÏurnalistÛ za dlouholetou
práci. Dfievûnou so‰ku pfievzal také
Karel DráÏìansk˘, b˘val˘ reportér
Rádia Svobodná Evropa, na jehoÏ
vlnách se posluchaãÛm v dobách
komunismu pfiedstavoval pod
pseudonymem Karel Janovsk˘. V
souãasné dobû pfiispívá do na‰ich novin
sv˘mi zasvûcen˘mi komentáfii z MS.
DráÏìansk˘ Ïil v Nûmecku, po pfievratu
se vrátil do âech. Hokejov˘ch MS se
zúãastÀuje nepfietrÏitû od roku 1953.
Trofej mu pfiedal Pavel Barta, redaktor
ãasopisu Hokej pfii semifinále play-off
Slavia-Sparta. Dal‰ími laureáty se stali
Eddie Körper, b˘val˘ komentátor WDR
a Kanaìan Jim Proudfoud, dlouholet˘
redaktor Toronto Star.

***
Îebfiíãek v kopané

FIFA vydává pravidelnû pofiadí v‰ech
úãastnick˘ch zemí. Pfied MS byli v‰ichni
úãastníci v první padesátce. Na ãele
byla Francie pfied Brazílií, Argentinou a
Kolumbií. âR se s Irskem dûlila o
patnácté místo. Slovensko bylo 49.,
Kanada 75.

***
Slovenská liga: Sestupuje

Pre‰ov
34. kolo: Ko‰ice-Inter 2:0, Îilina-

RuÏomberok 3:1, Slovan-Trenãín 0:1,
Dubnica-Púchov 4:1, PetrÏalka-Pre‰ov
3:0.
35. kolo: Inter-Trenãín 0:2,

RuÏomberok-Ko‰ice 0:0, Púchov-
PetrÏalka 2:0, Pre‰ov-Îilina 3:2,
Dubnica-Slovan 1:1.
36. kolo: Îilina-Púchov 0:2, Slovan-

Inter 1:2, PetrÏalka-Dubnica 1:1,
Trenãín-RuÏomberok 3:1, Ko‰ice-
Pre‰ov 2:1.

Koneãná tabulka
1. Îilina 36 21 6 9 62:37 69
2. Púchov 36 18 8 10 48:33 62
3. Inter 36 16 8 12 53:39 56
4. RuÏomberok 36 15 9 12 49:41 54
5. Trenãín 36 15 9 12 45:43 54
6. Slovan 36 14 9 13 42:39 51
7. PetrÏalka 36 11 14 11 51:45 47
8. Dubnica 36 9 11 16 38:48 38
9. Ko‰ice 36 6 13 17 30:62 31
10. Pre‰ov 36 8 7 21 35:66 31

ME JuniorÛ
Penaltové drama pfiineslo

mladíkÛm titul
âESKO - FRANCIE 0:0
NA POKUTOVÉ KOPY 3:1

 Basilej-právo/Jan KrÛta-Famózní brankáfi
Petr âech a stfielecká jistota pfii penaltách
zajistili t˘mu ãesk˘ch mladíkÛ titul. Gól
nepadl za 120 minut hry ve finále
evropského ‰ampionátu fotbalistÛ do 21 let
v Basileji a v rozhodujícím rozstfielu
nezakolísali Pospí‰il, Grygera a Skácel,
zatímco z FrancouzÛ se prosadil jen první
stfiílející Meriem. Frau a Escude z
favorizovaného t˘mu gólmana âecha
neprostfielili, Boumsong pálil nad a bylo
rozhodnuto. “Je to nej‰Èastnûj‰í den v mém
Ïivotû,” fiekl tûsnû po utkání brankáfi Petr
âech, nejlep‰í hráã celého mistrovství. V
ochozech na stadiónu St. Jakob mûli jasnou
pfievahu fanou‰ci Francie a úplnû stejnû to
vypadalo zpoãátku ina hfii‰ti. âe‰tí
reprezentanti se totiÏ jen bránili a ãasto jen
za cenu odkopÛ. Rozhodãí Ovrebo (Nor.),
Ïluté karty: Piták, Skácel - Reveillére,
Berson, Escude, Pedretti, 20 400 divákÛ.
âR: âech - Hübschman, Jiránek (33.
Kováã), Rozehnal, Grygera - Piták, Zelenka
(81. Polák), Vofií‰ek, Skácel - Vachou‰ek,
Baro‰ (38. Pospí‰il).

***
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

Na‰e internetové stránky
Satellite 1-416

V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.

www.satellite1-416.com
***

Aktualizované stránky
Kalendáfi

Co se pfiipravuje v krajanské komunitû
v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com
***

âSSK
Zpravodajství Ústfiedí âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû

www.cssk.satellite1-416.com
***

Nové divadlo
Zpravodajství z posledního pfiedstavení

Nového divadla a to,
co Nové divadlo chystá

www.divadlo.satellite1-416.com
***

Galerie M. Gabánkové
Asi stovka obrazÛ M.Gabánkové.

www.paintinggallery.net
***

InternetInternetInternetInternetInternet

THE TOUCH
of Prague

 HAIR SALON
 pro celou rodinu

Hana Joyce vám nabízí
profesionální a kvalitní sluÏby

za pfiijatelné ceny.

* moderní stfiihy
* nové techniky tónování nebo

ztrvalení  vlasÛ (s minimálním
po‰kozením)

* nûkolikatónové barvy provádûné
s fólií

* barvení fias a oboãí

Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í

Hana 416-762-2289

The Touch,
2128 Bloor St. W., Toronto

Jsme 2 bloky v˘chodnû
od stanice  Runnymede.

Podáváme ãernou kávu!
Otevfieno od úter˘ do soboty

Hairstylists
V‰e nejlep‰í âeskému

a Slovenském dni
na Masaryktownu

pfieje

PROCK INSURANCE
BROKERS LTD.

V‰eobecné poji‰tûní
102 Benson Ave.

Toronto, Ont. M6G 2H8
Tel.: (416) 651-7837

Pohodu pfii âeském a
Slovenském dnu pfieje


