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O nedozírn˘ch následcích
Jak jsem pomalu vyrÛstal, zji‰Èoval jsem, Ïe kaÏdá

pfiíãina má své následky. To se projevovalo vût‰inou
poznámkou v Îákovské kníÏce ãi v pravidelném
stfiídání tfiídní a fieditelské dÛtky. V pozdûj‰ím vûku
na stfiední ‰kole to byla sníÏená známka z mravÛ aÏ
k tfietímu stupni. Nevím, proã se tomu fiíkalo sníÏená
známka, kdyÏ se vlastnû jednalo o zv˘‰ení
mravnostního ãíselného koeficientu. V‰echny tyto
následky se daly pfiepokládat, proto byly dozírné
(jedinec je mohl dozfiíti), na rozdíl od následkÛ
nedozírn˘ch, s kter˘mi se zaãalo operovat aÏ po roce
1968. Nedozírné následky, kter˘mi se tehdy stra‰ilo,
mûly ‰iroké spektrum od nedostatku ekonomického
po vymazání z evropské mapy aÏ po odstûhování na
Sibifi. ZáleÏelo na fantazii jedince. V‰echny moÏnosti
zde byly a proto, aby nás tehdej‰í moudfií pfied nimi
zachránili, vzali na sebe tíhu kolaborace a nedozírné
následky se jim podafiilo odvrátit. JenÏe moÏná, Ïe
právû ty nedozírné a nenapravitelné následky byly v
tom, Ïe jsme se kolaborací se lÏí nauãili fie‰it problémy.
·estého ãervence roku 1415 jeden ãesk˘

vysoko‰kolsk˘ uãitel odmítl kolaborovat se lÏí a mûlo
to pro nûj nedozírné následky. Upálili ho poblíÏ
Bodamského jezera. MoÏná, Ïe pro nûkoho to byly
nedozírné následky. Myslím si, Ïe byl natolik
inteligentní, Ïe dokázal dozfiít a pfiedstavit si, co ho
ãeká.  MoÏná, Ïe by se právû nedozírné následky
objevily v okamÏiku, kdyby odvolal svoje uãení a
pokou‰el se pokraãovat v akademické dráze na Karlovû
univerzitû.
Nedozírn˘mi následky stra‰il pfiesnû pfied deseti léty

tehdej‰í poslanec ODS PhDr. Jifií Vlach, kdyby se
nerozdûlilo âeskoslovensko. Co tím myslel nevím.
JelikoÏ se jednalo o následky nedozírné, nebyl schopen
to pfiesnû definovat. Nedozírné následky jsou v‰ak v
tom, Ïe jsme se nauãili fie‰it problémy
nedemokratickou cestou.
Je‰tû pfied ãtyfimi léty Václav Klaus mobilizoval pfied

sociální demokracií. Marnû, nedozírné následky musel
pak odvracet opoziãní smlouvou. JenÏe ty nedozírné
následky pfii‰ly v babylonské podobû zmatení jazykÛ.
Levice je pravice a nejortodoxnûj‰í pravice je také
pravice. A jelikoÏ je v‰echno pravice, tak se mÛÏe
spojit pravicová koalice se sociální demokracií a
vlastnû kdokoliv s k˘mkoliv, kromû s komunisty,
ktefií nejsou nalevo, ale zcela mimo.
A co takhle náboÏenství velk˘ch celkÛ. Bohumil

Hrabal v PostfiiÏinách uvedl do Ïivota filosofii
zkracování a zmen‰ování. Teì se v‰e spojuje do
velk˘ch celkÛ. Z okresÛ se stávají kraje. Státy vstupují
do Evropy. Jak jsme se dovûdûli, nehlasovalo se podle
jiného klíãe neÏ podle toho, jestli ta ãi ona strana je
v˘raznû proevropská. Zkrátka amalgamuje se.
Nevstoupit do Evropy by mûlo opût nedozírné následky.
V tûchto dnech jsme následky jedné takové
amalgamace, která pfied ãasem postihla Toronto
dozfieli. Z fungujícího  mûsta se díky stávce popeláfiÛ
stalo bûhem nûkolika dnÛ smeti‰tû. To jsou ty následky
dozírné. Nedozírné následky pfiijdou aÏ se cholera
zaãne ‰ífiit po jiÏním Ontariu. Zatím, jak pravil ministr
zdravotnictví, se stále nic nedûje a povalující se
hromady odpadkÛ v mûstû staãí postfiíkat jedem proti
hlodavcÛm.

Ale‰ Bfiezina
***

Krásné léto v torontské AGO

Tento snímek PoloÏená figurína od ãeského fotografa Josefa Sudka patfií do seriálu Fotografií
spfiíznûn˘ch se surrealismem, které mÛÏeme vidût v Art Gallery of Ontario (317 Dundas St. W.,
Toronto) do 8. záfií 2002. Jedná se o men‰í v˘bûr z asi 950 originálÛ, které pfied dvûma léty
vûnoval AGO neznám˘ dárce. Dále zde mÛÏeme nalézt Dada a surrealismus  ze sbírky Very,
Silvie a Artura Schwarzov˘ch z Izraelského muzea, dále pak ze sbírky Allana Gotlieba PrÛfiez
surrealistickou tvorbou André Massona ãi v˘bûr z Fick-Eggertovy sbírky v Ontarijském Whitby
(Dada z Kolína nad R˘nem). Arturo Schwarz se rozhodl pÛvodnû vûnovat svoji sbírku Itálii, kde
od roku 1949 Ïije. Ministr kultury v‰ak ji odmítl, protoÏe se pr˘ jednalo o vûc podvratnou,
antiklerikální a pornografickou a tak se sbírka dostala do Izraelského muzea v Jeruzalémû.
Pozdûji si italská vláda vyÏádala 400 dûl jako odstupné. Pro nás je zajímavé, Ïe jsou v ní
zastoupeni i Jindfiich ·t˘rsk˘, Toyen (Marie âermínová), Karel  Teige, Josef ·íma a Jifií Koláfi.

***

âtenáfiÛm Satellitu
pfiejeme hezkou dovolenou!
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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

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.

NezapomeÀte, Ïe pondûlní vysílání je uÏ v noci z nedûle na pondûlí.
Vysílání z pondûlí na úter˘ zaãíná jiÏ ve 23:00 hod.

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

Zprávy âSSK
Severáãek okouzlil

Dûti pfiijely, rozhlédly se a zvítûzily.
Sen Radky Tamchynové, která pfied
nûkolika (málo) lety se Severáãkem
zpívala a masivnû se zaslouÏila o
organizaci jeho turné v Kanadû, se
splnil.
Zpívaly na Mezinárodním festivalu

sborÛ „Joy of Singing“ v Torontu (hlavní
organizátor festivalu, Nicholas
Goldschmidt se do nich zamiloval -
vidûl jsem, jak nad‰enû s Tomá‰em
BaÈou tleskal na koncertu ve Weston
Hall), potom v Huntsvillu, v Niagara on
the Lake, v Ottawû a v Montrealu, kde
zpívaly pro seniory a dojaly je k pláãi...
Zájezd Severáãku by se b˘val (je ta

na‰e krásná ãe‰tina komplikovaná!}
nemohl uskuteãnit bez pomoci nejen
fiady obchodních spoleãností, ale také
na‰ich krajanÛ, jejichÏ jména byla
zaznamenána na vloÏce do programÛ
(rovnûÏ práce Radky Tamchynové).
Severáãku a jeho vedoucím dûkujeme
za okouzlující náv‰tûvu.

***
Uprchlíkovo dilema

V polovici ãervna zavítal do Kanady,
doprovázen poãetnou delegací,
prezident Slovenské Republiky, Rudolf
Schuster. Byl to zájezd, pokud mohu
soudit z reakce kanadsk˘ch pfiátel,
úspû‰n˘. A nyní k problému. NevyuÏil
jsem pfiíleÏitosti b˘t pfiítomen pfii jeho
nûkterém torontském zastavení. DÛvod

byl jednoduch˘. Stal jsem se exulantem
“díky”okupaci mé rodné zemû
komunistickou stranou. Prezident
Schuster byl v˘znamn˘m ãlenem
(nem˘lím-li se ãlenem ústfiedního
v˘boru) komunistické strany Slovenska
a pozdûji velvyslancem âesko-
slovenska. Chodil jsem pfied
velvyslanectví za komunistické éry
demonstrovat. Nemám proti nûmu nic
a dokonce si myslím, Ïe je pro
Slovensko daleko lep‰í neÏ moÏné dal‰í
alternativy. Nemám proti nûmu
dokonce ani to, Ïe bûhem pomûrnû
krátké doby slouÏil dvûma úplnû
protikladn˘m ideologiím - v politice,
chceme-li moc nebo alespoÀ úfiad a
nûkdy i nûco dobrého udûlat- je nutno
dûlat kompromisy a nûkdy i kotrmelce.
Já nejsem politikem a tak kotrmelce
dûlat nemusím. A jak jsem konec koncÛ
zjistil pfii na‰em sokolském vystoupení
na âeském a Slovenském dnu na
Masaryktownu, uÏ to ani neumím. Ale
doufám, Ïe bych je nedûlal, i kdybych
politikem byl.

***
Nová instalace

v BaÈovû muzeu
V BaÈovû muzeu obuvi mají novou

instalaci. A povedla se jim. Vlastnû se
musila povést: její název? Perfektní
dvojice. Myslily se tím boty, ale také
nevûsta a Ïenich a jejich svatební úbory.
Nejvíce se mi líbil muÏsk˘ indick˘. Jeden
by se oÏenil jen proto, aby se do takové

krásy mohl obléct. Také tam byl pár
(obuvi i krojÛ z Moravského Slovácka
(a paní Hana Pelnáfiová tam vpa‰ovala
krásn˘ dÏbán). Instalaci zahájila (po
exotick˘ch pochoutkách) paní BaÈová,
macedonská a myslím indonéská
skupina zatanãily svatební tance, hrál
dobr˘ orchestr, byla tam televize, sly‰el
jsem o tom pûknû povídat v CBC.
Opravdu hezk˘ veãer - a neu‰kodilo,
Ïe paní Pelnáfiová dala kaÏdému
úãastníku pfii odchodu svatební
koláãek. V˘stava opravdu stojí za
vidûní.

***
Janu Trávníãkovi

k 75. narozeninám
Text dopisu âeského a Slovenského

sdruÏení v Kanadû Janu Travníãkovi
VáÏen˘ bratfie Trávníãku,
Jdeme Ti vin‰ovat k Tvé

pûtasedmdesátce. CoÏ je sice krásn˘
vûk, ale dnes uÏ celkem nic zvlá‰tního.
Víc Ti gratulujeme k tomu, co jsi v
Torontu a hlavnû na Masaryktownu
udûlal. Víme, Ïe jsi tomuto stfiedisku
dal velkou ãást svého Ïivota (a také
pûknou ãást Ïivota své paní). Jsi
vzorem obûtavosti a uznání, kter˘ch
se Ti od provinãní i mûtské vlády za
Tvou dobrovolnou práci dostalo, a která
si plnû zaslouÏí‰. Pfiejeme Ti dlouhá
léta, zdraví a spokojenost.
Za âSSK: Blanka Rohnová - od-

stupující pfiedsedkynû ; Josef âermák
-  pfiedseda, Radmila Locherová -
generální jednatelka

***
Svûtov˘ kongres SVU

 v Plzni
Leto‰ní kongres se koná na plzeÀské

univerzitû od 23. do 29. ãervna pod
zá‰titou prezidenta republiky Václava
Havla. Pfiedná‰kov˘ i koncertní
program je pestr˘ i bohat˘.
Z Kanady na kongresu pfiedná‰ejí:

Karel Velan v sekci o prÛmyslu ve
ãtvrtek a Josef âermák v pondûlí o
âeském a Slovenském sdruÏení v
Kanadû a v úter˘ na panelu “Law and
Justice”. Pfiedná‰ky - ponûvadÏ mají
vyjít tiskem na nûkteré americké
univerzitû - jsou anglicky.

Josef âermák
***

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

13.7. (so) 19:30
Prodaná nevûsta

TV Bravo
***

14.7.-28.7.
Letní tábor Host˘n
Info: (416) 439-4354

***
23.-28.7.

Dny katolické mládeÏe
Setkání s papeÏem

***
3.-4. 8. (so-ne)

Letní sokolské hry
Chertsey (zaãátek v sobotu v poledne)

***
11.8. (ne) 10:30

PouÈ k Pannû Marii Svatohost˘nské
Kemp Host˘n

***
11.8-16.8.
18.8.-24.8.

Tábor mládeÏe
Edmonton

Zd. Fi‰era (780) 450-2505
***

24. - 25. 8. (so)
Tenisov˘ turnaj,  Laval



3July 11, 2002   satellite  1-416

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

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

Call: 1-877-862-7973 * www.csworldnet.com

Z Montrealu
Misie Sv. Václava

Srdeãnû vás zveme na POUË K
PANNù MARII SVATOHOST¯NSKÉ
v nedûli 11. srpna 2002. V pÛl jedenácté
bude m‰e svatá. Obûd se zaãne
podávat na verandû ve dvanáct hodin
a v pÛl páté bude vylosování tomboly.
Ve stánku si mÛÏete bûhem dne koupit
párky, kávu a zákusky. K pobavení
budou pouÈové atrakce.
PouÈ je v obnoveném dûtském tábofie

Host˘n, na silnici ã. 335 asi 10 km za
St. Calixte. Na levé stranû je velké
parkovi‰tû u Boni-Soir. Kousek za ním
je odboãka na Rue Tcheque doprava u
domu s ãervenou stfiechou. Sledujte
znaãky “Host˘n”. Dûkujeme v‰em, kdo
pfiispûli na tombolu, která bude pfii pouti
vylosovaná, a dárcÛm cenn˘ch v˘her.
Tûm, kdo pfiispûjí alespoÀ $10, po‰leme
potvrzení pro daÀové úãely. Zvlá‰tû
pak dûkujeme tûm, ktefií pouÈ pfiipravují.
Tû‰íme se na shledanou na Host˘nû.
Dûtsk˘ tábor
Dûtsk˘ tábor na Host˘nû probíhá ve

dvou obdobích: 30. 6. - 14. 7. a 14. 7.
- 28. 7. Slavnostní otevfiení tábora bylo
v sobotu 29. ãervna a v nedûli 30.
ãervna. Na závûr kaÏdého období bude
závûreãná besídka dûtí.
Po skonãení v˘stavby bude tábor po

cel˘ rok otevfien pro pobyt, rekreaci,
stanování a kempink. Rezervace:
telefon (450) 653-6211, fax (450) 441-
0675 nebo e-mail bret@beranek.com .

***

Kultura
V “Galerie des métiers d’art du

Québec” (Marché Bonsecour, 350 St-
Paul Est) probíhá do 14. ãervence
v˘stava “13 ARTISTES HORS
FRONTIERES”, kde je téÏ zastoupena
Eva Lapková. Vystavená díla byla
pÛvodnû vybrána majiteli newyorské

prestiÏní Westwood Gallery pro
úspû‰nou v˘stavu “SoHo meets
Quebec”, která probíhala od 1. do 25.
záfií 2001. âást této v˘stavy je velmi
hezky presentována i zde v Montrealu.
Informace na ãísle (514) 878-2787.
(M. Fuchsová) - Montrealsk˘ vûstník

***
To nejsem já…

VáÏen˘ pane redaktore,
odvolávám se na ãlánek Kytiãka úcty a
obdivu panu Traxlerovi (13. ãervma
2002)  a dûkuji vám, Ïe jste paní
Kohoutové vûnovali témûfi celou
stránku. Potû‰ilo mû to a moje chátrající
ego dostalo hfiejivou injekci, ALE ten
muÏ na provázející fotografii, jenÏ tiskne

pravici Zdûnû ·kvorecké, nejsem já.
Pfiál bych si ov‰em, abych vypadal tak
mladû a ne jako devadesátník, coÏ ve
skuteãnosti jsem.
S pozdravem

Jifií Traxler
VáÏen˘ pane Traxlere,
sly‰el jsem, Ïe vypadáte velice mladû
a kdyÏ jsem dostal fotografii
elektronickou po‰tou, pro jistotu jsem
se dotázal, zda jste to vy. JenÏe telefon
nepfiená‰í obraz a tak jsem dostal
potvrzení, Ïe ano.
Nyní tedy mám moÏnost tuto chybu
napravit a navíc upozornit i na cédéãko,
které pfii této pfiíleÏitosti vy‰lo.

***

90. let Jifiího Traxlera - objednávka videa a CD
1. ãervna 2002 se konal v Torontû zcela vyprodan˘ jazzov˘ a literární veãer
na oslavu opoÏdûn˘ch 90. narozenin Jifiího Traxlera (* 12. 3. 1912), nestora
ãeské jazzové a swingové hudby. Na
veãeru vystoupila vynikající swingová
skupina Jifiího  Grosmana a ukázky ze
sv˘ch knih pfieãetli Josef ·kvoreck˘,
Zdena Salivarová-·kvorecká a Václav
Táborsk˘. Veãer organizoval  a uvádûl
Milo‰ ·uchma.
Pro zájemce, ktefií se na pfiedstavení
nedostali ãi mimotorontské uvádíme,
Ïe je moÏné si objednat video záznam
této události za $20 plus po‰tovné. Také
je moÏné si objednat CD Swing Time
($15 plus po‰tovné), vzniklé z
gramodesky stejného jména. CD je
v˘bûr skladeb Jifiího Traxlera a
zesnulého Kamila Bûhounka, kter˘ pÛvodní desku nahrál se svojí skupinou
v Nûmecku. Na CD zazní hlasy Zuzky Lonské, Karla Kryla (v netypické, ale
v˘bornû zvládnuté roli), Zdenka Kratochvíla a Libu‰e Helclové.
Video a/nebo CD je moÏno objednat na adrese:
âeské a Slovenské sdruÏení v Kanadû
740 Spadina Avenue, Toronto, Ontario, Canada M5S 2J2
e-mail: <csskho@interlog.com> tel. (416)925-2241,  fax: (416) 925-1940.
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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

âesk˘ zahraniãní ãasopis, kter˘ má
ãtenáfie v 51 zemích.
Napi‰te si o ukázkové ãíslo!

POLYGON, Box 9021,
OTTAWA, Ont. K1G 3T8

Kanadsk˘ redaktor Milo‰ ·uchma,
tel.: (613) 824-7439, fax: (613) 834-8757

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

Needed driver
category AZ.
For long and short

distances.
Required one year

experience and clean
record.

Call: (519) 896-6068 or
leave a message.

1213-14

O ãeském filmu s kameramanem
Stanislavem Milotou

Stanislav Milota se narodil v roce 1933 v Praze. Po ukonãení Grafické ‰koly
pracoval jako kameraman. Nejznámûj‰í jeho film je Spalovaã mrtvol. V roce
1968 natoãil o Srpnov˘ch událostech dokument, dále jsou to filmové záznamy
z bytového divadla, které organizovala jeho manÏelka Vlasta Chramostová.
Bûhem leto‰ního plzeÀského Finále jsme s ním mohli pohovofiit nejen o filmu,
ale i o jin˘ch vûcech.

ABE: V roce 1968 jste skonãil s
filmováním, jak k tomu do‰lo?
SM: Po mém posledním celoveãerním

filmu Spalovaãi mrtvol jsem v roce 1968
mûl kameru zrovna doma a jelikoÏ
bydlím za Muzeem, vybûhl jsem ven a
natoãil jsem bûhem srpnov˘ch dnÛ
3400 metrÛ materiálu na 35 mm, coÏ
pomohlo ukonãit moji filmovou kariéru.
ZÛstal jsem tedy staromilcem a
nezachytil jsem nástup televize. Mám
pocit, Ïe dnes se filmy podobají víc
televizním inscenacím neÏ filmafiinû.
Filmafiina je totiÏ jin˘ zpÛsob my‰lení.
Lidé ztratili pokoru pfied profesí a
nahradili ji pokorou pfied financemi…
ABE: Myslíte tím tfieba rozdíl mezi

Otesánkem a Tmavomodr˘m
svûtem…
SM: Jde o to, jestli se chci zalíbit

publiku, jestli chci toãit pro lidi, ktefií se
chtûjí usmát aÏ k smrti. Televize dnes
pouÏívá diváky jako kompars. Diváci
jiÏ netleskají v okamÏiku, kdy mají
potfiebu, ale kdy jim to nûkdo pfiedepí‰e.
Mnû napfiíklad pfiipadala velice poctivá
práce Miroslava Janeka v Nachov˘ch
plachtách. Herci jsou zde zataÏení do
dûní, které spoãívá v tom, Ïe se lidé
dostanou pfies happening aÏ k
vyjadfiování urãit˘ch skuteãností. Filmafi
zde pfiinese pocit ze svûta, kter˘ je jin˘
neÏ v‰ednost, která vás obklopuje.
ABE: Tento druh filmÛ se dûlal

hlavnû v sedmdesát˘ch letech;
nemrzí vás, Ïe vám uteklo právû toto
období?
SM: V sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch

letech byl diktát bol‰evika, pfiesto
vznikly nûkteré pûkné filmy jako
PostfiiÏiny. Je jich málo, ale nûkteré tu
jsou. Chytilová natoãila tfieba
Panelstory nebo Hru o jablko. Tehdy
zde byl diktát ideologie, dnes je zde
diktát penûz. Film nemÛÏe nikdy svÛj
boj s televizí vyhrát. Filmy se budou
stále toãit, ale budou to filmy pro lidi,
ktefií mají zkaÏen˘ vkus právû Novou a
Îelezn˘m, kter˘ sem pfiivezl kulturní
mor. Lidi na to nebyli pfiipraveni a
najednou se z nich pfies noc stali
„praviãáci“, podobnû jako v roce 1948
vstoupila vût‰ina do strany. Dnes
zapomnûli na to, Ïe je zde je‰tû nûjaká

sociální skobiãka. Ke v‰emu pfii‰el
obrovsk˘ kult penûz, kter˘ je vût‰í neÏ
ten ideologick˘ bol‰evick˘, kterému se
snad vûfiilo jen na zaãátku. Tehdy byli
hrdinové jako tfieba paní Milada
Horáková, která snad nemá v Evropû
obodobu, ãi fiada anglick˘ch pilotÛ. Pak
je zde mnoÏství zemûdûlcÛ, politick˘ch
vûzÀÛ…
Dne‰ní pfiedseda KSâM má otce,

kter˘ muãil lidi elektrick˘m proudem,
ale tento systém ho není schopen dostat
pfied soud.
ABE: Jak k tomu do‰lo?
SM: Václav Havel zÛstal dost sám.

Do vlády se nehrnuli ti, ktefií by chtûli
revoluci dohnat do nûjaké podoby.
Najednou se objevili zcela jiní lidé, lidé
jiného typu. Podle mne bylo chybou,
Ïe se nestal prezidentem Dubãek, kter˘
mûl s ostatními reformními komunisty
zlikvidovat armádu, bezpeãnost a celou
bol‰evickou strukturu. Po roce 1989 by
k tomu skuteãnû do‰lo. Chybou bylo,
Ïe tam zÛstal âalfa a spol., ktefií fiekli
komunistické nomenklatufie, Ïe to bude
v pofiádku a skuteãnû se té
komunistické nomenklatufie nic nestalo.
Do toho pfii‰el profesor ekonomie,
kterému nesmrdûly ‰pinavé peníze a
mûlo dojít k rychlému pfiechodu z
komunismu do kapitalismu. Taková
spoleãnost není schopna rychlé
transformace a proto se to objeví i v
kinematografii. Dnes je film zadávan˘
jako televize.
ABE: Sám jste v‰ak také byl ve

„Velké radû“, máte pocit, Ïe tam
také ‰lo o souboj dvou koncepcí: na
jedné stranû ekomomické a na druhé
jaksi nekomerãní - svobodné…
SM: Samozfiejmû, Ïe to tak vidím.

Ten problém nastal dávno pfied
televizní stávkou. V‰e zaãalo nûkdy v
dobû, kdy Îelezn˘ natoãil pofiad o tom,
Ïe Klaus má vilu ve ·v˘carsku. Klaus
ho zaÏaloval o sto milionÛ korun. Pak
celá záleÏitost ‰la do ztracena a Nova
zaãala kopat za Klause. Nova má pod
sebou cel˘ reklamní trh, kter˘ vydûlává
obrovské peníze a politicky je pfii tom
chránûna. Nedûlám si iluzi o
redaktorech âeské televize, ktefií pfied
tím stáli na Klausovû stranû, ale zde

má b˘t urãitá nezávislost. Zde je
problém v boji o moc.
ABE: Rezignoval jste na místo v

Radû, co to pro vás znamenalo?
SM: Místo v Radû je pomûrnû dobfie

honorováno. 30 000 Kã mûsíãnû. To
jsem vyhodil oknem. A jste tam tfieba
jen dvakrát do mûsíce po ‰esti
hodinách. Nemáte Ïádnou zodpovûd-
nost. Za tu dobu se mi podafiilo zahájit
nûkolikrát správní fiízení proti Novû
Dobfie se tam také choval Arno‰t
Wagner, kter˘ je tam dost osamocen.
Myslím si, Ïe by tato Rada nemûla b˘t,
zrovna tak jako „Malá“ televizní rada
nemá smysl a obzvlá‰tû mnû vadí lidé,
ktefií v tûchto Radách  sedí.

Ale‰ Bfiezina
***

Prodanou nevûstu
uvede TV Bravu

V sobotu 13. ãervence 2002 v 19:30
bude na TV Bravo Smetanova opera
Prodaná nevûsta s M. BeÀaãkovou a
P. Dvorsk˘m.

***
Ararat a Pavouk

na TIFF
27. filmov˘ festival v Torontu se bude

konat ve dnech 5.-14. záfií 2002.
Festival zahájí Gala veãerem EgoyanÛv
film Ararat o tragédii ArméncÛ v roce
1915. Dal‰ím reÏisérem, kter˘ bude
mít na tomto festivalu severoamerickou
premiéru je David Cronenberg (na
snímku pfii tiskové konferenci) s filmem

ReÏisér D. Cronenberg

Pavouk. Festival je tentokrát vûnován
korejskému filmu. I letos je moÏné si
koupit rÛzné legitimace a kuponové
kníÏky dopfiedu. Pfiedprodej zaãíná jiÏ
15. ãervence pro majitele kreditních
karet VISA. Pro ostatní zájemce zaãíná
pfiedprodej 22. ãervence 2002.
Samostatné lístky pro Gala pfiedstavení
se zaãnou prodávat 24. srpna 2002. O
tfii dny pozdûji by se mûly dostat do
prodeje oficiální Programy za 29.95
dolarÛ. Cena festivalového pasu je 353
dolarÛ. KníÏka s 30 kupony stojí 305
dolarÛ. Na deset filmÛ je cena 120.50
dolarÛ. Denní pas stojí 168.50 dolarÛ.
Letos je novinkou tzv. Globetrotter
Pass. Jedná se o ‰est vstupenek na
‰est filmÛ z rÛzn˘ch kontinentÛ za 75
dolarÛ. Lístky lze dostat od 15. ãervence
v Eaton Centre, Level One, Dundas
Mall. Dal‰í infromace mÛÏete získat na
telefonním ãísle: 416-968-FILM (3456).
Fax: 416-967-1595. Po‰tovní adresa
je: TIFF, 2 Carlton St. 16th Floor,
Toronto, ON M5B 1J3. Online:
www.bell.ca/filmfest

abe
***
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Har‰ányiovú
na pohrebe nechceli

Ko‰ice-sme (ãtk, tasr) Na pohreb
b˘valého ministra dopravy a
kontroverzného podnikateºa Alexandra
Reze‰a pri‰lo do Ko‰íc vy‰e tisíc ºudí.
Okrem iného aj Vladimír Meãiar, Ivan
Ga‰paroviã a ìal‰í ãlenovia HZDS.
S Reze‰om sa pri‰iel rozlúãiÈ aj líder

skupiny Elán JoÏo RáÏ, herec a
podnikateº Michal Guãík a tieÏ televízna
moderátorka Gabriela Har‰ányiová,
ktorá v náruãí niesla Reze‰ovu
nemanÏelskú dcéru Chiaru.
ÚãasÈ b˘valej milenky Alexandra

Reze‰a vyústila takmer do ‰kandálu,
keì usporiadatelia z pohrebnej sluÏby
Har‰ányiovú nechceli pustiÈ do
krematória. Hoci pri‰la polhodinu pred
pohrebom, ochranka ju nechala stáÈ
pred dverami krematória, vpustili ju aÏ
krátko pred zaãiatkom obradu, keì uÏ
znervózneli aj za Àou stojaci smútoãní
hostia.
Har‰ányiová si vzápätí novinárom

posÈaÏovala, Ïe rodina Alexandra
Reze‰a sa správa nedôstojne a zaujíma
sa vraj len o delenie majetku.
Nakoniec ochranka b˘valej modelke

aj s dcérou dovolila, aby sa s Reze‰om
rozlúãila, ale aÏ potom, ão v‰etci
príbuzní opustili smútoãnú miestnosÈ.
Obrad, ktor˘ sa konal v slovenãine i v

maìarãine, viedol farár reformovanej
cirkvi a so smútoãn˘m prejavom
vystúpil ko‰ick˘ primátor Zdenko
Trebuºa.
Novinári mali moÏnosÈ pracovaÈ pri

poslednej rozlúãke len na vonkaj‰om
priestranstve pred budovou krematória.
Spravodajcu TASR, ktorému sa neskôr
podarilo dostaÈ do predsiene, ochranka
nedovolila zachytiÈ slová Trebuºu
diktafónom ani perom, chytila ho za
ruky a násilne vyviedla z miestnosti.
Po obrade v ko‰ickom krematóriu bol

Alexander Reze‰ pochovan˘ na
cintoríne Rozália v centre mesta.
Smútoãná hostina po pohrebe, na

ktorú pozvali pribliÏne 300 hostí, bola v
ko‰ickom hoteli Slovan.
Reze‰ zomrel minul˘ piatok vo

viedenskej V‰eobecnej nemocnici na
zlyhanie srdca po opakovanej operácii
srdcovej chlopne.

***

8.7.2002
V ãele snûmovny bude

Zaorálek
Praha-mfd-‰lo,xtc-Tfii t˘dny po

volbách je témûfi stoprocentnû jisté,
jakou tváfi bude mít ãeská politika
pfií‰tích let. Hotova je nejen koaliãní
dohoda âSSD, lidovcÛ a unionistÛ, v
podstatû rozdûlena jsou uÏ i vládní
kfiesla a posty ve snûmovnû.
Pfiedsedou snûmovny, a tedy i jedním
ze ãtyfi nejvy‰‰ích ústavních ãinitelÛ
zemû bude sociální demokrat Lubomír
Zaorálek. Snûmovna by pak mûla mít
‰est místopfiedsedÛ - o tfii více neÏ
dnes. Dva z nich by mûla nominovat
ODS, která zfiejmû do funkcí vy‰le Ivana
Langera a Jana Zahradila. Za âSSD
má b˘t místopfiedsedkyní Jitka
Kupãová, za Unii svobody Hana
Marvanová. Lidovce bude zastupovat
Jan Kasal a komunisty Vojtûch Filip.

***

Marvanová odstoupila
Praha-mfd-Hana Marvanová není od

ãtvrtka pfiedsedkyní Unie svobody. Po
roce prohrála souboj s opozicí uvnitfi
strany. Marvanová prosazovala, aby
unie nevstupovala do nové vlády.
Vût‰ina US se rozhodla jinak.
“Dlouhodobé zadluÏování zemû mÛÏe
mít tûÏko fie‰itelné následky,” fiekla
Marvanová, která nesouhlasí s
navrhovanou v˘‰í schodku státního
rozpoãtu. ·pidlovu vládu v‰ak ve
snûmovnû podpofií. Navzdory odchodu
z ãela strany má Marvanová slu‰nou
‰anci stát se místopfiedsedkyní
snûmovny. “Pokud projeví zájem o
tento post, má na‰i plnou podporu,”
fiekl první místopfiedseda Unie svobody
Ivan Pilip, kter˘ teì stranu fiídí.
Marvanová fiekla MF DNES, Ïe se této
funkci bránit nebude. Kdo stane v ãele
nejmen‰í parlamentní strany, není
jasné. Pilip uvedl, Ïe na funkci
kandidovat nehodlá. Unie si nového
pfiedsedu, uÏ ãtvrtého za ãtyfii roky,
zvolí na podzim.

***

Jílková mû za totality
udala, fiíká Dostál

Brno-mfd/LUDùK NAVARA-Pfied
nûkolika dny ministr Pavel Dostál
moderátorce debatního pofiadu Kotel
televize Nova Michaele Jílkové vzkázal:
“Nemáte právo obviÀovat ze zbabûlosti
politiky a nûkdej‰í disidenty, ktefií
nechtûjí do Kotle, kdyÏ jste mne 21.
fiíjna 1989 udala pfiedstavitelÛm
normalizaãní nomenklatury a ta mne
pfiedala vy‰etfiovatelÛm StB.” Ministr
Dostál tak po tfiinácti letech znovu
otevfiel pfiípad, kter˘ ho rozhofiãuje
dodnes: Tehdy “vyfasoval” obvinûní z
podvracení republiky a pfied uvûznûním
ho zachránila jen listopadová revoluce.
A jeho dne‰ní vzkaz Michaele Jílkové
je víc neÏ jasn˘: nemá právo nûkoho
kritizovat, kdyÏ v klíãové dobû konãícího
totalitního reÏimu se sama zachovala
jako zbabûlec. “Je to taková hovadina,
uÏ jsme si to u obûda s panem Dostálem
vyfiíkali pfied tfiemi ãtyfimi lety, roze‰li
jsme se ve velmi pfiátelském duchu,”
tvrdí rozpaãitû Michaela Jílková. Pfiesto
se v jejím Kotli ministr Dostál dodnes
neobjevil.

KdyÏ ho pfied ãasem zvala, fiekl jí, Ïe
pokud na to pfiijde, tak tu starou historii
povypráví tisícÛm lidí u obrazovek. A tak
z pozvání do Kotle se‰lo. Jílková to vidí
jinak. Dostála nepozvala, protoÏe resort
kultury je pro diváky Kotle málo zajímav˘.
A samozfiejmû nikdy nikoho neudala.
Co se vlastnû tehdy pfied tfiinácti lety
stalo? Na divadelním festivalu v
·umperku se v fiíjnu 1989 objevil
nepozvan˘ host. Od znám˘ch si
pokoutnû sehnal pozvánku a visaãku, s
sebou mûl videokazetu s Václavem
Havlem, v ta‰ce petici Nûkolik vût a
podpisové archy. Ten veãer dlouho
diskutoval na chodbû se dvûma mlad˘mi
lidmi, moderátorkou Michaelou Jílkovou
a jedním rozhlasov˘m redaktorem.
Druh˘ den ho zatkli dva tajní policisté,
naloÏili do auta a odvezli na StB. Tam
ãekaly Pavla Dostála v˘slechy aÏ do
veãera. A o pár t˘dnÛ pozdûji uÏ byl
trestnû stíhán za podvracení republiky,
na‰tûstí pro nûj do pádu komunismu uÏ
chybûlo jen málo. A kdo Ïe Dostála
tehdy udal? “Té noci na chodbû mi fiekli,
Ïe kvÛli lidem jako já oni nemohou jít
pfies Václavák, aniÏ by je nûkdo políval,”
vzpomíná ministr (tehdy demonstrace
proti komunismu na Václavském
námûstí konãily sprchami z policejních
vodních dûl). Dostál dnes nekritizuje její
tehdej‰í názory, ale tvrdí, Ïe právû
Jílková ho pomohla identifikovat na
videonahrávce zpracovávané bûhem
divadelní dílny. “Je to nehorázná leÏ. S
panem Dostálem jsem se bavila v noci
na schodech a druh˘ den ho odvedli.”
fiíká Jílková. Pravda je, Ïe Dostál sám
na vlastní oãi nevidûl, kdo ho udal.
JenÏe byli jiní, ktefií vidûli ledacos. Lea
Suchánková tehdy na divadelním
festivalu pracovala jako produkãní:
“Jílková za mnou pfii‰la se sv˘m kolegou,
Ïe je pr˘ oslovil nûjak˘ ãlovûk, kter˘ se
kladnû vyjadfioval o disidentech. Byla z
toho taková rozhofiãená. Potom se
hledala kazeta, pak seznam
ubytovan˘ch a následnû ‰la paní Jílková
s kolegou za fieditelem a hledali toho
ãlovûka na videu. U toho v té kanceláfii
jsem uÏ nebyla,” vzpomíná Suchánková.
“Na nikoho jsem neukázala, je to blbost,”
odporuje moderátorka. Dostála v‰ak
Ïalovat nebude, nemá na to ãas.

***

·pidla uÏ sestavil svou vládu
Premiér Vladimír ·pidla (âSSD)
Vicepremiér, ministr zahraniãí Cyril Svoboda (KDU-âSL)
Vicepremiér, ministr vnitra Stanislav Gross (âSSD)
Vicepremiér pro vûdu Petr Mare‰ (US)
Vicepremiér, ministr spravedlnosti Pavel Rychetsk˘ (âSSD)
Ministr financí Bohuslav Sobotka (âSSD)
Ministr obrany Jaroslav Tvrdík (âSSD)
Ministr ‰kolství Petra Buzková (âSSD)
Ministr zdravotnictví Marie Souãková (âSSD)
Ministr prÛmyslu a obchodu Jifií Rusnok (âSSD)
Ministr zemûdûlství Jaroslav Palas (âSSD)
Ministr práce a sociálních vûcí Zdenûk ·kromach (âSSD)
Ministr kultury Pavel Dostál (âSSD)
Ministr Ïivotního prostfiedí Libor Ambrozek (KDU-âSL)
Ministr dopravy Milan ·imonovsk˘ (KDU-âSL)
Ministr pro místní rozvoj Pavel Nûmec (US)
Ministr pro informatiku Vladimír Mlynáfi (US)

Co je zajímavého na nové vládû
* Kfiesla jsou rozdûlena v pomûru 11 ãlenÛ vlády âSSD, 6 Koalice
* Své resorty si udrÏeli Gross, Tvrdík a Dostál
* Ve vládû je devût nováãkÛ, ktefií nikdy ministry nebyli
* Ve ·pidlovû kabinetu zasednou hned od poãátku dvû Ïeny
* Vláda byla sestavena 23 dní po volbách
* Jedná se o nejmlad‰í kabinet, nikomu není pfies 60 let

***

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 $ 19,61 Kã
1 US $ 29,86 Kã
100 Sk 66,05 Kã
1 EUR 29,35 Kã
Quick 9.7.2002

Kursovní lístek
100 Kã 5,13 CDN $
100 SK 3,39 CDN $
1 CDN $ 19,50 Kã
1 CDN $ 29,52 SK
1 US $ 1,52 CDN $
1 EUR 1,50 CDN $
The Toronto Star - 9.7.2002

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

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

E-mail:
emestic@hotmail.com

Lovely elderly
lady

(German and
Hungarian speaking)

needs live-in caretaker.
In very good location.

Tel.: 416-489-4414.
1214-014

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

v úter˘ 9. ãervence 2002
v 14:01

Pfií‰tí ãíslo vyjde
1. srpna 2002
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situácie, Ïe bez zmeny schválili
kandidátku navrhnutú Meãiarom.
Mnoho známych osôb vypadlo, medzi

nimi aj druh˘ najpopulárnej‰í muÏ
HZDS Ivan Ga‰paroviã, ktorého v hnutí
povaÏujú za jediného skutoãného
Meãiarovho konkurenta. Snem oznaãil
roztrpãene za fra‰ku, ale Meãiar mu
odkázal, Ïe s rozhodnutím delegátov
sa musí vyrovnaÈ. Delegáti v‰ak
rozhodovali pod veºk˘m tlakom a
Meãiar im pohrozil, Ïe ak budú meniÈ
kandidátku, hnutie nepôjde do volieb.
Práve Ga‰paroviã totiÏ navrhol

diskusiu ku kandidátke a podºa na‰ich
informácií dva okresy chceli stiahnuÈ
svojich kandidátov, aby uvoºnili miesta
Ga‰paroviãovi. Jedn˘m z nich bol okres
Poltár, odkiaº Ga‰paroviã pochádza.
Ani o tomto, ani o ìal‰ích ‰tyroch
návrhoch sa v‰ak nehlasovalo a
delegáti hlasovali len o pôvodnom
návrhu ako celku.
Meãiar vylúãil stranícky rozkol a

moÏnosÈ, Ïe by sa voãi nemu tvorila
opozícia. Ga‰paroviã, ktorého povaÏujú
v hnutí za jediného Meãiarovho
skutoãného konkurenta, zostáva v
HZDS.
„Nebudem ale podporovaÈ t˘ch, ktorí

sedeli za vrchstolom,“ dodal
rozãarovane. Meãiar mu odvetil: „Ja
som tam tieÏ sedel.“
Meãiar síce formálne ponúkol

Ga‰paroviãovi, Ïe môÏe kandidovaÈ
za europoslanca, ale skutoãn˘ dôvod
svojej averzie voãi Ga‰paroviãovi
odhalil vzápätí: „NemôÏe sa zaloÏiÈ
vnútorn˘ konflikt a potom v roku 2004
kandidovaÈ za prezidenta.“
Okrem Ga‰paroviãa vypadla z

kandidátky aj Oºga Kelto‰ová, ktorá na
snem ani nepri‰la. Zo známych mien
vypadli z kandidátky napríklad Peter
BrÀák, Marta Aibeková alebo Katarína
Tóthová. Tá sklamane vyhlásila: „Îivot
ide ìalej.“
Na kandidátke nie sú mediálne známe

mená, Ïiadni umelci ãi ‰portovci. Meãiar
ju charakterizuje ako „poctivú
stranícku“.

***

9.7.2002
Pfií‰tí kabinet:

11 ãlenÛ âSSD, tfii lidovci,
tfii unionisté

Praha-mfd-Sociální demokraté se s
lidovci a Unií svobody vãera definitivnû
dohodli na podobû nové vlády. Dnes,
po tfiech t˘dnech jednání, podepí‰í
politici koaliãní smlouvu. “Jednání bylo
ukonãeno, dohodli jsme se na návrhu
o vytvofiení vlády, kter˘ pfiedloÏím
prezidentovi,” oznámil v pondûlí po pÛl
desáté veãer po bezmála
ãtyfihodinovém jednání budoucí premiér
Vladimír ·pidla. ·esté kolo povolebních
rozhovorÛ pfiineslo neãekané zmûny v
jiÏ nar˘sovaném personálním sloÏení
kabinetu. Právû spory o nûkolik
budoucích ministrÛ vãerej‰í jednání
neplánovanû protáhly. Oproti pÛvodním
úvahám zÛstává ministrem kultury
Pavel Dostál, unionista Petr Mare‰,
kter˘ mûl jeho post obsadit, bude
vicepremiérem “pro lidské zdroje”. “Je
to pro nás i v˘hodnûj‰í. Koalice se
bude moci profilovat na takov˘ch
vûcech jako vzdûlání, vûda, v˘zkum,”
fiekl jeden z vyjednavaãÛ Koalice.
Jméno Pavla Dostála sice bûhem
jednání nepadlo, ale sociální demokraté
vãera dali najevo, Ïe ho povaÏují za
jednoho z nejlep‰ích ministrÛ kultury.
Nechtûli se ho vzdát. âSSD kromû
toho zaskoãila hned na zaãátku jednání
zejména unionisty sv˘m návrhem, aby
místní rozvoj fiídil poslanec Unie
svobody Pavel Nûmec. ·pidla to
zdÛvodnil slovy, Ïe na nûj dostal “ty
nejlep‰í reference”. Unionisté ov‰em
poãítali s tím, Ïe se pokusí na místní
rozvoj protlaãit svého místopfiedsedu
Roberta Koláfie, s nímÏ âSSD
nesouhlasila kvÛli jeho podnikatelsk˘m
aktivitám. “Unionisté nemûli mandát,
aby hned fiekli své stanovisko. Jednání
se asi na hodinu pfieru‰ilo a zástupci
unie obvolali své vrcholné vedení, aby
dostali souhlas,” popsal dal‰í úãastník
rozhovorÛ. âSSD nechtûla pustit
Nûmce na dopravu proto, Ïe spolu se
sv˘m otcem vede firmu Ingsped, která

se zab˘vá mimo jiné právû dopravou.
“Hrozil by tak stfiet zájmÛ. Obávali jsme
se, Ïe by mohla b˘t jeho rozhodnutí
napadána kvÛli jeho podnikání,” fiekl
ãlen vedení âSSD. Do poslední chvíle
nebylo jasné ani to, jestli spravedlnost
povede Pavel Rychetsk˘. âSSD totiÏ
zvaÏovala, Ïe jako vicepremiér bude
mít na starosti legislativní radu a na
spravedlnosti by mohl zÛstat Jaroslav
Bure‰. Proti nûmu se v‰ak podle
informací MF DNES postavil prezident.

***

Kavan zvolen do ãela
Valného shromáÏdûní

New York-mfd-Ministr zahraniãí Jan
Kavan se postaví do ãela 57. Valného
shromáÏdûní OSN. Je prvním ãesk˘m
diplomatem, kter˘ stane ve strukturách
Organizace spojen˘ch národÛ v takové
funkci. Poté, co Bûlorusko, pÛvodnû
jedin˘ soupefi v souboji o toto místo,
stáhlo svou kandidaturu, byla
Kavanova vãerej‰í volba v New Yorku
více ménû formální. Na Kavanovo
pÛsobení ve funkci, v níÏ stráví jeden
rok, budou zãásti pfiispívat âeská
republika i OSN.

***

Klause ãeká po letech
velká zmûna

Praha-mfd/JIND¤ICH ·ÍDLO-Je to
pro Václava Klause neobvyklá situace:
poprvé od listopadu 1989 nebude mít
vliv na klíãová rozhodnutí zemû. Dnes
ve dvû hodiny odpoledne se je‰tû v
Poslanecké snûmovnû posadí na
vyv˘‰ené pfiedsednické místo
pfiezdívané “empajr” a zahájí schÛzi
poslancÛ. Tak jako pokaÏdé v
uplynul˘ch ãtyfiech letech. Tentokrát to
bude jiné. Bude to naposledy. Po
dvanácti letech - s krátkou pfiestávkou
na jafie roku 1998 - opustí vysoké
ústavní funkce, v nichÏ bûhem tûch
rokÛ pÛsobil. Ve ãtvrtek bude muset
Klaus oznámit v˘sledek tajn˘ch voleb,
z nichÏ vzejde jeho nástupce. Tím se s
velkou pravdûpodobností stane sociální
demokrat Lubomír Zaorálek. Klaus mu
pfiedá fiízení schÛze a pÛjde si sednout
na opaãnou stranu sálu, do opoziãních
lavic ODS. UÏ minul˘ t˘den Klaus
opustil luxusní státní vilu a s manÏelkou
Livií se pfiestûhoval do tfiípokojového
bytu v praÏsk˘ch Kobylisích. Vãera
vyklidil pracovnu pfiedsedy snûmovny.
Rozlehlé reprezentaãní prostory
vymûnil za kanceláfi o rozloze padesát
metrÛ ãtvereãních, s v˘hledem do
Nerudovy ulice a na Malostranské
námûstí. To jsou v‰ak jen vnûj‰í znaky
toho, co pro Klause znamenala poráÏka
ve volbách. Hlavní zmûnou, která ho
ãeká, je jeho nová funkce: “pouhého”
‰éfa opozice. A o ní se v ústavû nepí‰e.

***

Euroslivovice Vizovické
nenadchla

Vizovice-právo/Martina Îáãková-Po
evropsku, tedy bez pfiídavku lihu, zaãali
v naprosté tichosti na zkou‰ku v malém
mnoÏství pálit slivovici ve svûtoznámé
páleniãáfiské spoleãnosti Rudolf Jelínek
ve Vizovicích na Zlínsku. Páleniãáfii si
tak chtûjí ovûfiit, jak moc by se chuÈ
Jelínkovy slivovice li‰ila, kdyby se
palírna po vstupu âeska do Evropské
unie musela pfiizpÛsobit normám a s
pfiidáváním lihu do svûtoznámé
moravské slivovice pfiestat. Podle
zdrojÛ z Vizovic v‰ak normovaná

Ga‰paroviã:
Snem HZDS bola fra‰ka

NITRA-sme/IGOR STUP≈ AN-
Vladimír Meãiar si po sobotÀaj‰om
sneme HZDS posilnil svoju pozíciu a
zbavil sa t˘ch, ktorí by ju mohli ohroziÈ.
Takticky na poslednú chvíºu pripraven˘
snem vmanévroval delegátov do

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
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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

euroslivovice místní fajn‰mekry pfiíli‰
nenadchla. “Jaká ta pálenka je? No,
opravdu se chuÈovû li‰í,” poznamenal
lakonicky obchodní fieditel spoleãnosti
Lumír Zakravaã, podrobnûj‰ích
komentáfiÛ se v‰ak zdrÏel s
vysvûtlením, Ïe palírna podnikne o
prázdninách je‰tû jeden pokus. “Pálili
jsme totiÏ ze star‰ího, kvûtnového
kvasu. V˘sledek pro nás bude
prÛkaznûj‰í, aÏ kdyÏ na pfielomu srpna
a záfií vypálíme z kvasu ãerstvého.
Jak dodal, do konce roku mÛÏe palírna

Ïádat o udûlení v˘jimky. “Podle
v˘sledku tohoto experimentu se
rozhodneme, jestli má cenu tvrdû
bojovat, nebo by nebyl aÏ tak velk˘
problém se pfiizpÛsobit,” vysvûtlil Právu
obchodní fieditel spoleãnosti Lumír
Zakravaã. Po vypálení a ochutnávce
prvních zku‰ebních sto litrÛ “evropské”
slivovice to ale vypadá, Ïe boj o v˘jimku
bude zfiejmû nevyhnuteln˘. V Jelínkovû
pálenici se léta vyrábí slivovice podle
‰edesátileté receptury, podle níÏ se po
prvním pálení pfiidá do destilátu trocha
lihu, jehoÏ mnoÏství je v˘robním
tajemstvím, a tekutina se pak je‰tû
dvakrát pfiepálí. “Podle norem Evropské
unie mÛÏe nést název _slivovice` jen
ãistá pálenka ze ‰vestkového kvasu.
Líh ale v na‰í slivovici má svÛj úãel.
Zjemní ji, takÏe pak není tak moc
aromatická a hlavnû ne‰krábe v krku
jako klasická domácí pálenka. Ta se v
pálenicích pfiipravuje bez pfiídavku lihu
a pfiepaluje se jen dvakrát,” vysvûtlil
Zakravaã. Jelínkova palírna dokonce
kvÛli experimentování koupila k
dosavadním zafiízením, na nichÏ dál
pálí podle pÛvodní receptury, men‰í
páleniãáfiské zafiízení z Nûmecka. Poté,
co na nûm otestuje “evropskou”
slivovici, ho bude pouÏívat k pálení
neobvykl˘ch lihovin. “Chystáme se na
jahodovici, borÛvkovici nebo pálenky z
bezu, lískového ofiechu ãi ãerného
piva,” prozradil Zakravaã.

 ***

Bûlo‰ka má zfiejmû
omylem ãerná dvojãata

Lond˘n-právo (aa)-KaÏdoroãnû se v
Británii uchyluje k nûkteré z metod
asistované reprodukce asi 27 tisíc
manÏelsk˘ch párÛ, které nemohou
poãít dûti bûÏn˘m zpÛsobem.
Osvûdãen˘ a rutinní postup nyní poprvé
selhal - bílá matka totiÏ porodila ãerné
potomky. List The Sun o víkendu pfiinesl
informace o Ïenû, která v Lond˘nû
podstoupila oplodnûní ve zkumavce
(IVF) a porodila “velmi snûdá” dvojãata,
pfiestoÏe její manÏel, jehoÏ spermatem
mûlo b˘t Ïenino vajíãko mimotûlnû
oplodnûno, je rovnûÏ bílé pleti.
“Je to náhoda s pravdûpodobností

jedna k miliónu,” fiekl k pfiípadu
odpovûdn˘ pracovník britského
Národního zdravotního programu. List
uvedl, Ïe v laboratofii muselo dojít k
zámûnû zkumavek, takÏe správné
vajíãko bylo oplodnûno nesprávn˘m
spermatem. “Je to krajnû
nepravdûpodobné,” oponoval
Mohammed Taranissi z lond˘nského
Centra gynekologie a asistované
reprodukce. Podle nûj existují tfii moÏná
vysvûtlení: skuteãnû do‰lo k lidské
chybû, nebo si pár zámûrnû pfiinesl
sperma od ãerného dárce a koneãnû
pr˘ nelze vylouãit, Ïe se projevil
genetick˘ vliv, pfiiãemÏ nemusí jít o
nûjakého vzdáleného ãerného pfiedka,
ale poruchu pigmentace. Rodiãe v‰ak

trvají na tom, Ïe “nûco není v pofiádku”.
“Lidé by se takov˘m vûcem asi nemûli
divit, protoÏe lidská chyba se mÛÏe
stát kdykoliv,” komentoval událost
Sammy Lee z Portlandské nemocnice
v Lond˘nû. “O umûlé oplodnûní je velk˘
zájem, je to stresující práce, a tak se
stane, Ïe laborant vezme z inkubátoru
nesprávnou zkumavku. Pfiesto vûfiím,
Ïe si rodiãe ta dvojãata budou chtít
nechat a Ïe jim to bude dovoleno.” V
New Yorku totiÏ nedávno soud v
podobném pfiípadu rozhodl ve
prospûch biologick˘ch rodiãÛ. Jistá
Donna Fasanová odnosila zárodek
ãerného páru, kter˘ jí zamûstnanci
kliniky omylem implantovali, kdyÏ se s
manÏelem rozhodla pro asistovanou
reprodukci. Naopak v Nizozemsku si
Wilma Stuartová, omylem oplodnûná
spermatem ãerného muÏe, mohla
“kukaããí” dvojãata ponechat.

***

SOPHIA’S BASKET DELI
714 Lakeshore Rd. E - Mississauga

Tel.: 905-271-0572
zve

na lahÛdky
Polské klobásy, párky, ‰unka, domácí tlaãenka, jitrnice, uhersk˘ salám, ãabajka.

Domácí pirohy: 100 pirohÛ za 20 dolarÛ.

Dovoz potravin z âech:
Matonka, znojemské okurky, hofiãice, zelí

Na‰í specialitou jsou obloÏené mísy - party trays.

Sophia's Basket Deli  a Patricia

416-504-5787416-504-5787416-504-5787416-504-5787416-504-5787
638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.

TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4
* 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

V júni opäÈ padali cenové
rekordy

BRATISLAVA-sme-Ceny na
Slovensku rastú od januára len veºmi
pomaly a v júni dokonca klesli oproti
máju o 0,4 percenta. Celková inflácia
je 2,6 percenta a je najniÏ‰ia od roku
1989.
Tento v˘voj prekvapil centrálnu banku

aj ekonomick˘ch analytikov, hoci
poznajú dôvod nízkej inflácie. Je ním
odkladanie zv˘‰enia regulovan˘ch
cien.
Najv˘raznej‰í medzimesaãn˘ pokles

cien za posledné ‰tyri roky spôsobili
ceny potravín a pohonn˘ch látok.

***

Proãko, Rozboril,
Horváthová, Hospodárová v

triãkách ANO
B R A T I S L A V A - s m e / M I R K A

HOROBOVÁ-Moderátori televízie
Markíza prepoÏiãiavajú svoje tváre na
získavanie hlasov pre stranu majiteºa
televízie Pavla Ruska. Od 4. júla chodí
po Slovensku predvolebn˘ autobus
ANO a na námestiach miest a dedín sa
o zábavu stará jeho posádka v zloÏení:
Jozef Proãko, Vilo Rozboril, Kveta
Horváthová, Jana Hospodárová a
Mi‰ka Marienková.
„Bol som na jednej z t˘chto akcií v

Jelenci pri Nitre, medzi ºuìmi je to
veºmi populárne, hlavne podveãerné
vystúpenia,“ pochválil sa podpredseda
strany a b˘val˘ ‰éfredaktor
spravodajstva TV Markíza ªubomír
Lintner. VyuÏívanie televízie Markíza
na propagáciu ANO v‰ak Lintner
popiera. „Je to podobne, ako keì
osobnosti vystupovali v predvolebnej
kampani v roku 1998.“
Preão a ako sa rozhodli vystupovaÈ

známe tváre Markízy na podporu ANO,
sa nám zatiaº zistiÈ nepodarilo. S nik˘m
z piatich menovan˘ch sa nám vãera
nepodarilo spojiÈ.
Zato Pavol Rusko vysvetºuje: „Dohodli

sme sa na základe vzájomného
dialógu. Je to ich slobodná vôºa, ktorá
nás pote‰ila.“ Problém s vyuÏívaním
TV Markíza na propagáciu vlastnej
strany nevidí. „Ani jeden z nich nie je v
internom stave Markízy, napokon aj
keby boli - nepracujú v spravodajstve
ani v in˘ch reláciách, ktoré podliehajú
ustanoveniam zákona.“ O v˘‰ke
honorárov rozprávaÈ nechcel: „Je to
ich súkromná vec.“

***

Koruna opût pfiekonala
rekord k euru a dolaru

PRAHA-lidovky/ãtk, iln- V‰echny
mûny ve stfiedoevropském regionu
klesají s jednou v˘jimkou - ãeskou
korunou. Ta vyrazila opaãn˘m smûrem
a zdolala nov˘ rekord vÛãi euru a posílila
aÏ na 29,04 Kã za euro. Americkou
mûnu zase posunula na 29,24 Kã za
americk˘ dolar. Trh nyní ãeká na reakci
âeské národní banky. “Obchodování
skonãila ãeská mûna na 29,07 Kã za
euro a 29,28 Kã za dolar,” fiekl dealer
âSOB Jan Boháã. Za dal‰ím posílením
kursu podle nûj stojí pokraãování trendu
posledních dní, neãinnost âeské
národní banky a neutuchající zájem
investorÛ o ãeskou korunu.
Koruna zdolala nov˘ rekord vÛãi

jednotné evropské mûnû a posílila aÏ
na 29,04 Kã/EUR. Pfiedchozí maximum
bylo 29,07 Kã/EUR. Proti dolaru se
tuzemská mûna rekordnû obchodovala
za 29,24 Kã/USD.
Za zpevnûním domácí mûny podle

nûj nestojí ani tak pfiíznivá ãísla o
ãervnové inflaci jako spí‰ velké
klientské nákupy korun. Koruna je
jedinou mûnou z regionálních mûn,
která posiluje. “Polsk˘ zlot˘ i maìarsk˘
forint dnes v˘raznû ztrácejí. Koruna
vyráÏí opaãn˘m smûrem,” uvedl dealer
âeské spofiitelny Viktor Mikuleck˘.
Pokud tuzemská mûna prorazí hranici

29,05 Kã za euro, otevírá se prostor
pro zpevnûní aÏ na 28,75 Kã/EUR.
Podle dealerÛ nyní záleÏí pfiedev‰ím
na pfiístupu âeské národní banky. Trh
spekuluje, Ïe âNB na konci ãervence
sníÏí úrokové sazby, mÛÏe pfiistoupit
rovnûÏ k intervencím.
Posilování koruny mÛÏe podle

Mikuleckého zvrátit ve stfiedu
zvefiejnûn˘ zápis z posledního
mûnového zasedání centrální banky.

âNB jiÏ tehdy diskutovala o intervencích
proti korunû, ale usoudila, Ïe by byly
pfiedãasné.
âSÚ dnes oznámil, Ïe spotfiebitelské

ceny v ãervnu proti kvûtnu opût klesly
a meziroãní inflace zpomalila rÛst z
kvûtnov˘ch 2,5 na 1,2 procenta, coÏ je
nejniÏ‰í namûfiená hodnota od záfií
1999. Na cenovém v˘voji se v˘raznû
podílí právû pokraãující posilování kursu
koruny.

***
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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!

Prodáváme i star‰í
nûmecké a japonské vozy!

Drivers wanted!

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
na videokazetách uvádí premiérovû

televizní historick˘ seriál reÏiséra Jana Schmidta

ST¤ÍBRNÁ PARUKA
Pûtidíln˘ napínav˘ romantick˘ milostn˘ pfiíbûh koãovn˘ch hercÛ ze sklonku
19. století na motivy stejnojmenného románu Adolfa Branalda je pfiedev‰ím
holdem v‰em tûm velk˘m i mal˘m prÛkopníkÛm dramatického umûní, ktefií

pomáhali ‰ífiit a udrÏovat identitu ãeského národa i mimo hlavní kulturní centra.
Pfies ve‰kerá pfiíkofií jim kladená do cesty jim pomáhala jejich láska k divadlu.

Vedle milostného dramatu seriál nabídne i atraktivní kost˘mní podívanou a
neodolatelnou atmosféru dávno zapomenut˘ch ‰tací.

V jednotliv˘ch dílech: Primadona, Subreta, Milovník, Ctitelé, Koncese
hrají B. Rosner, P. Jungmanová, D. Bláhová, B. Vávra, B. Poloczek, O. Vlach,

M. Va‰ut, K. issová, L. Kostelka, J. Abrhám, B. Klepl, E. Holubová
a mnoho jin˘ch.

Cena kompletu dvou kazet $ 60. 00 - plus taxy a po‰tovné.

âesk˘ film v kanadském exilu
(âást první)
Jifií Voráã
(Studie vznikla jako souãást grantového projektu GA âR ã. 408/00/1072).
Kanada pfiedstavovala pro antikomunistick˘ exil jednu z hlavních cílov˘ch zemí, kde získala azyl také fiada âechÛ (a

SlovákÛ) z oboru filmového. Zejména silná posrpnová vlna zde nalezla relativnû pfiíznivé prostfiedí, neboÈ právû od
konce ‰edesát˘ch let dochází k prudkému rozvoji tamního filmového prÛmyslu a ‰kolství. Svou roli sehrálo také EXPO
1967 v Montreale, kde filmové âeskoslovensko získalo velmi dobré jméno. ¤ada na‰ich filmov˘ch exulantÛ se
v˘znamnû uplatnila ve filmov˘ch oddûleních, jeÏ se masivnû zakládala na kolejích a universitách i v rÛzn˘ch vefiejn˘ch
institucích: pedagogické ãinnosti se tak vûnovali napfiíklad dokumentarista Václav Táborsk˘, kameraman Antonín
Lhotsk˘, reÏisér a producent Milo Kubík, filmafi a fotograf Vladimír Kabelík ãi teoretik Jan Uhde.
Velmi ‰iroké spektrum pokr˘vají praktické filmové aktivity, jeÏ sahají od hrané produkce (herec Jan Rube‰ a jeho Ïena,

hereãka a producentka Susan Douglas, hereãka a pedagoÏka Maru‰ka StaÀková, scenárista a herec Vladimír Valenta,
reÏiséfii Ján Kadár a pfiíleÏitostnû Vojtûch Jasn˘), pfies dokument (Dagmar Táborská), loutkov˘ film (Alice a Milo
Kubíkovi) ãi televizní tvorbu (torontská skupina Okno - The Window) aÏ po experimentální multimediální projekty (Emil
Radok).
Tato pramenná studie se blíÏe vûnuje nûkolika vybran˘m fenoménÛm, které sv˘m rozsahem i v˘znamem zasluhují

zvlá‰tní pozornosti a souãasnû reprezentativnû zastupují aktivity ostatní. Studie je koncipována jako pfiíspûvek k
dûjinám ãeského exilového filmu, kter˘ roz‰ifiuje stávající v˘zkum o dosud málo známou a badatelsky nedotãenou
oblast.

(Autor mûl moÏnost zatím pracovat jen s omezen˘mi pramenn˘mi zdroji a studii je tak tfieba chápat jako dílãí zprávu o poãínajícím v˘zkumu.)

multikulturní politiky kanadské vlády,
která vznikajícím kabelov˘m televizím
udûlila jako licenãní podmínku, Ïe musí
dát prostor rÛzn˘m národním minoritám
a zájmov˘m skupinám. Vedle âechÛ a
SlovákÛ tak napfiíklad v Torontû mûlo
své “etnické programy” nûkolik dal‰ích
minorit, mj. Poláci, Ukrajinci, Makedonci
ãi Nûmci. Pfiíhodná situace ov‰em trvala
jenom do poloviny devadesát˘ch let,
kdy zaniklo i poslední pravidelné
ãeskoslovenské televizní vysílání v
Kanadû, a sice torontské5.
Torontská skupina Okno odvysílala od

dubna 1988 do ãervna 1995 celkem
sedmdesát pût magazínÛ Okno-The
Window, jeÏ nesly upfiesÀující podtitul
“Czechs and Slovaks in Toronto”.
Magazín trval tfiicet minut a po
premiérovém uvedení byl bûhem daného
mûsíce je‰tû tfiikrát reprízován ve
stabilním t˘denním intervalu na stanici
Maclean Hunter Cable TV/Rogers Cable
TV6.
Struktura a obsah byly promûnlivé a

závisely jednak na událostech, jednak
na materiálu, kter˘ se podafiilo
shromáÏdit. V prvních dvou letech
pfievaÏovala heterogenní magazínová
skladba s nûkter˘mi pravideln˘mi
rubrikami (zprávy z âeskoslovenska v
úvodu, zprávy z exilové komunity v
závûru, v druhé polovinû b˘val
opakovanû loutkov˘ film z produkce
Animette Canada) a Ïánrov˘mi formami
(zejména rozhovor a kulturní pásmo -
fejeton, píseÀ, báseÀ).
PrÛbûÏnû se v magazínu objevovaly

vût‰í ãi men‰í tematické bloky vûnované
jednak historick˘m v˘roãím (vznik
republiky 1918, únor 1948, invaze 1968,
v˘roãí v˘znamn˘ch osobností), jednak
aktuálnímu dûní (disidentské hnutí,
Charta 77, literání samizdat, vztah exilu
ke komunistickému âeskoslovensku).
Typickou podobu lze demonstrovat

napfiíklad na Okno-The Window ã. 10
(leden 1989), které mûlo následující
skladbu: novoroãní pfiání; zprávy z
âeskoslovenska o ãinnosti politické
opozice, pronásledování katolick˘ch
aktivistÛ a setkání Francoise Mitterranda
s disidenty pfii jeho oficiální náv‰tûvû
Prahy; vzpomínka na Jana Palacha u
pfiíleÏitosti 20. v˘roãí jeho smrti, v níÏ
aktuální komentáfi doplÀovaly rÛzné
archivní dobové dokumenty (filmové
zábûry, fotografie, zvukové záznamy) a
na závûr zaznûla píseÀ “Ticho”; 50. v˘roãí
Karla âapka pfiipomenuté ãetbou jeho
posledního fejetonu “Pozdravy”; loutkov˘
film “Help”; zprávy z “na‰í komunity”
soustfiedûné zejména na informace o
kulturních a spoleãensk˘ch akcích
(napfiíklad o premiéfie Nového divadla ãi
o jeho reprezentaãním plesu).

CS TV Okno-The Window
“âeskoslovenská televizní skupina

Okno-The Window” zaujímá ve svém
oboru v˘jimeãnou pozici jak rozsahem
aktivit, tak skuteãností, Ïe po listopadu
1989 bez pfieru‰ení pokraãovala ve své
ãinnosti. Svého ãasu jednak zaji‰Èovala
pravidelné ãeskoslovenské televizní
vysílání v Torontû, jednak postupnû
rozvinula nezávislou dokumentární
produkci, které se vûnuje dodnes. Jádro
skupiny pfiedstavují Josef âermák, kter˘
má na starosti pfiedev‰ím dramaturgii a
moderování, a Milo Kubík v rolích
producenta, reÏiséra, kameramana,
stfiihaãe a zvukafie.
Televizní magazín
Tradice pravidelného ãeskoslovenské-

ho televizního vysílání (nejen v Kanadû,
ale v celé Severní Americe) zaãíná jiÏ
poãátkem sedmdesát˘ch let v Ottawû1,
k níÏ se posléze pfiipojily Kitchener2 a
Toronto3, pfiechodnû i dal‰í místa,
napfiíklad Guelph4 a London. V
následující dekádû tak fungovaly
obdobné relace soubûÏnû hned v
nûkolika oblastech s poãetnûj‰í
ãeskoslovenskou minoritou. KaÏdá
skupina mûla svou vlastní produkci a
vysílala pro pfiíslu‰nou komunitu v dané
oblasti prostfiednictvím sítû místních
kabelov˘ch televizí. Program mûl
podobu magazínu s mûsíãní periodicitou,
v nûmÏ se vedle zpravodajského servisu
nejãastûji objevovaly rozhovory, kulturní
pásma a pofiady k historick˘m v˘roãím.
KaÏdá skupina si samostatnû zaji‰Èovala
nejen náplÀ programu, ale i jeho
realizaci; pfiíslu‰ná televizní stanice k
tomu zdarma poskytla studio, techniku
a pravideln˘ vysílací ãas (jednou t˘dnû).
Cel˘ projekt se uskuteãÀoval v rámci

CS TV Kitchener/Waterloo, Ontario: televizní inscenace jednoaktovky Václava Havla Audience
(1979), Jan Uhde - Vanûk, Vladimír Bubák - sládek.
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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

¤ada programÛ byla jiÏ od poãátku
plnû monotematická: vedle speciálních
Vánoãních vydání ‰lo zejména o
záznamy v˘znamnûj‰ích kulturních akcí
(slavnostní koncert u pfiíleÏitosti 70.
v˘roãí republiky, koncerty písniãkáfiÛ
Karla Kryla a Vlastimila Tfie‰Àáka v
Masaryktownu). Zcela zvlá‰tní místo
zaujímá pofiad vûnovan˘ Vlastovi
Burianovi, kter˘ pfiedstavuje ojedinûl˘
inscenovan˘ (studiov˘) projekt v
dûjinách torontské televizní skupiny; jeho
hlavním protagonistou byl BurianÛv
imitátor Franti‰ek Vajnbuch7.
Od poãátku devadesát˘ch let ztratily

nûkteré rubriky opodstatnûní (zejména
zpravodajské) a zcela pfieváÏily jiÏ
programy sestavené z vût‰ích
tematick˘ch blokÛ.
Dominantnû se zejména v prvních

popfievratov˘ch letech prosadily
studiové diskuse a rozhovory o v˘voji v
postkomunistickém âeskoslovensku:
mezi respondenty se samozfiejmû hojnû
poãali vyskytovat hosté z
âeskoslovenska od universitních
studentÛ po politickou reprezentaci
(Václav Klaus, Vladimír Dlouh˘, Michael
Îantovsk˘ ad.). Nûkolik magazínÛ bylo
vûnováno pro exil zjevnû bolestnému
rozpadu âeskoslovenska a opakovanû
se tematizovaly zásadní spoleãenské
pfiedûly na‰ich moderních dûjin
(napfiíklad vznik republiky byl ãasto
konfrontován s jejím zánikem).
Druhou stûÏejní linii magazínÛ tvofiily

pofiady zamûfiené na v˘znamné kulturní
osobnosti ãi události: Václav Havel jako
dramatik na kanadsk˘ch scénách (leden
1991), Symposium k 400. v˘roãí
narození J. A. Komenského (kvûten
1992), dokumentární studie o díle Karla
Plicky k 100. v˘roãí jeho narození
(listopad 1994), pofiad k 25. v˘roãí
Nového divadla Toronto, kter˘ sestává
z besedy doplnûné montáÏí úryvkÛ z
inscenací (kvûten 1995).
Tfietí linii pak pfiedstavují magazíny

koncipované jako profilové rozhovory.
Tím se jiÏ dostáváme k samostatné
dokumentární produkci skupiny mimo
rámec pravidelného vysílání.
Poznámky
1 Ottawská skupina produkovala v letech

1973 - 1987 politicko kulturní magazín
“Czechoslovak Kaleidoscope” (délka 30,
pfiíleÏitostnû i 60 min., Skyline TV). VÛdãí
osobností byl Arno‰t Wágner (po celou
dobu pÛsobil jako producent, scenárista,
reÏisér, pfiíleÏitostn˘ moderátor a herec),
celkovû skupina ãítala asi dvacet lidí.
Program mûl víceménû pravidelnou
strukturu s obvykl˘mi zpravodajsk˘mi a
publicistick˘mi Ïánry. Zvlá‰tní v˘znam byl
pfiikládán politickému komentáfii a rubrice
rozhovorÛ s celebritami, která v úhrnu
obná‰í pozoruhodnou kolekci (Karel Kryl,
Vlastimil Tfie‰Àák, Vladimír ·kutina, Ota
Ulã, Jaroslav Vejvoda, Eva Límanová,
Vojtûch Jasn˘, Jára Kohout, Adina
Mandlová, Ája VrzáÀová, Martina
Navrátilová, Václav Nedomansk˘ ad.).
Zcela specifick˘m rysem bylo pûstování
fiktivních (inscenovan˘ch) forem, jeÏ
pfiedstavovaly hlavní nástroj vyhranûné
politické satiry: ve vysílání se tak objevovaly
mystifikaãní rozhovory, satirická rubrika
Zprávy z Moskvy, parodie normalizaãní
popmusic v podobû tzv. ilustrované
písniãky, ãi hojné mnoÏství kreslen˘ch vtipÛ
a karikatur. Podobu magazínu v˘raznû
dotváfiely pravidelné grafické mezititulky,
zahrnující i emblémy jednotliv˘ch rubrik, a
rÛzné hudební znûlky a pfiedûly.

2 Televizní skupina v Kitcheneru/Waterloo
(Ontario) vysílala svou “Kroniku âechÛ a
SlovákÛ v Kitchenerském kraji” v období
1977-1989; jejími hlavními protagonisty byli
manÏelé Milada a Stanislav Reini‰ovi, David
·evãík a Vladimír Bubák. Magazín mûl 60

minut (v prvním roce 30 min., Grand River
TV/Rogers TV) a obdobnou skladbu jako v
ostatních pfiípadech (jistou neobvyklost
pfiedstavovalo sportovní zpravodajství).
Skupina roz‰ífiila svou pÛsobnost i mimo
magazín a zamûfiila se na televizní
inscenace divadelních her: jednoaktovky
Václava Havla Audience (1979) a VernisáÏ
(1981, záznam pfiedstavení Nového divadla
v Torontû), Hospoda na m˘tince Smoljaka
a Svûráka (1979) a BÛh do domu Josefa
·kvoreckého (1980).

3 Vysílání v Torontû existovalo jiÏ ve druhé
polovinû sedmdesát˘ch let z iniciativy
slovenského podnikatele a básníka
Miloslava Zlámala, kter˘ produkoval
tfiicetiminutov˘ Czech Magazine a Slovak
Magazine, jeÏ se pravidelnû stfiídaly ve
vysílání kaÏdé dva t˘dny (CFTM a City TV
Toronto). Produkci ãeského magazínu
posléze pfievzal Ferda âulík (jeden ze
zakladatelÛ ãeského Nového divadla
Toronto), slovensk˘ se pfiejmenoval na
Slovak Panorama. Oba pofiady zanikly
poãátkem osmdesát˘ch let. Skupina Okno
zaãala vysílat v roce 1988.

4 CS TV Guelph, kterou zaloÏili Karla a
Pavel Hartlovi a Jifií Voráãek, fungovala jen
krátce od ledna do ãervna 1987. Tamní
“Czechoslovak Program” (délka 30 min.,
Maclean Hunter Cable TV) sestával
vût‰inou ze dvou vût‰ích blokÛ - diskuse na
aktuální téma a rozhovoru s v˘razn˘mi
exilov˘mi osobnostmi. Zajímav˘ moment
guelphské produkce pfiedstavuje
mimofiádn˘ aktuální program o pfiípadu
stíhání Jazzové sekce, kter˘ byl soubûÏnû
vyroben i v anglické verzi.

5 “Vláda tehdy pfiestala televize kontrolovat
a ty hned zmûnily strategii a chtûly, abychom
si programy financovaly z vlastních zdrojÛ
a jejich v˘robu zadávali jako bûÏnou
komerãní zakázku. Na to jsme nemûli, na
rozdíl napfiíklad od PolákÛ, ktefií si udrÏují
hned tfii programy” (Kubík: rozhovor).

6 Zakladateli a producenty magazínÛ v
prvních letech byli Karla Hartlová, která jiÏ
dfiíve vedla CS TV Guelph, a novináfi a
vydavatel Ale‰ Bfiezina. Realizaãní t˘m
samozfiejmû v kaÏdém období tvofiilo více
lidí; stûÏejní roli sehrála pravidelná
spolupráce s herci Nového divadla Toronto,
ktefií vystupovali jako moderátofii.

7 Okno-The Window ã. 15 (ãerven 1989)
neslo podtitul “Vlasta Burian, král komikÛ”;
v˘chozí gag byl zaloÏen na tom, Ïe Buriana
vzkfiísí pfiipomínka jeho smrti, nenadále
sestoupí shÛry do studia a okamÏitû po
svém ovládne vysílání magazínu - uvádí
zprávy, literární koutek poezie atd.

***
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INTERNATIONAL
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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

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

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

Praha - Istanbul - Praha
âást ãtvrtá

Zb˘vající t˘den jsme v Praze trávili v hostincích, kinech a divadlech, Ïena s
pfiítelkyní navíc sháÀkou zájezdu do ¤ecka, pro které se termín ukázal ponûkud
ãasn˘m.
Nedlouho po skonu V. Brodského vidûli jsme pozoruhodn˘ film Babí léto, kde

vytvofiil poslední svojí roli se S. Zázvorkovou, S. Zindulkou a O. Vetch˘m. K
tomuto filmu jsme pak v prÛbûhu dnÛ pfiidali Tmavomodr˘ svût, divadelní
pfiedstavení Tanec mezi vejci (Divadlo U hasiãÛ) a v Divadle Bez zábradlí
kouzelnou inscenaci hry B. Sladeho Dal‰í roky ve stejnou dobu s vynikajícími
Z. Îákem a V. Freimanovou.
Potû‰ila mû skuteãnost, Ïe pfiedstavení v Divadle Ungelt Líp se louãí v nedûli

od proslulého A. L. Webbera s Martou Kubi‰ovou je aÏ do ãervna beznadûjnû
vyprodáno. Zpûvaãka, která se tak stateãnû projevila v bídn˘ch ãasech,
nezÛstala zapomenuta.

Po mnoha, mnoha letech nechal jsem se ostfiíhat. Optal jsem se, jak dlouho
budu ãekat a jak dlouho stfiíhán, s ohledem na domluvené setkání na periferii.
Po sdûlení milé holiãky shledal jsem, Ïe budu muset pfiijít jindy. A tu star‰í, na
ondulaci ãekající paní pravila: -Jen se klidnû posaìte, já mám dost ãasu!-
Dûkoval jsem malinko vyveden z míry. Pak ostfiíhán za pouh˘ch 55 Kã, platil
jsem tisícovkou, jedinou bankovkou, jíÏ jsem u sebe mûl. -JeÏí‰i, je brzo, na
tohle nemám zpátky. Pfiineste mi to jindy,- navrhla sleãna v bílém plá‰ti. Pravil
jsem, Ïe hnedle nûkde rozmûním. A tu pán, kter˘ mezitím usedl vedle star‰í paní
vyndal ‰rajtofli a bankovku mi ruãe rozmûnil. Fascinován vy‰el jsem z krámku
a po pár krocích pohlédl do v˘lohy, z níÏ z reklamního plakátu na jak˘si Wymosin
ponûkud záhadnû usmíval se herec Pavel KfiíÏ, kdysi pÛsobící i v na‰em
amatérském vancouverském Divadle Za rohem. Jednou vûtou sdûloval, Ïe bez
zmínûného preparátu nedá ani ránu.
K divadlÛm a kinÛm pfiidali jsme je‰tû v˘stavu malífie Jana Kupeckého (1666-

1740) v Jízdárnû Hradu. Patfií do holandské ‰koly a jeho portréty nedovolí,
abyste jim vûnovali krátkou pozornost. Dokonale vhodn˘m doplÀkem byla
dobová klasická hudba, tichounce se linoucí v˘stavní síní.
Zatímco Ïena znovu odjela za jin˘m sv˘m pfiíbuzenstvem, já si dopfiál

nostalgickou procházku se spoluÏákem, kterého jsem naposled vidûl v páté
tfiídû obecné, tedy pfied dvaapadesáti lety. Zvolna kráãeli jsme podél potoka
Rokytky a já pozoroval zmûny kolem, stejnû jako v toku potoka, kterou mi pfiítel
potvrdil. Ve Vysoãanech pak, nedaleko zdechlého konglomerátu âKD ukázal
mi novou, vkusnou v˘stavbu na místû b˘val˘ch om‰el˘ch ãinÏákÛ.
Îasnul jsem, jak snadno se mi vybavovala jména spoluÏákÛ, coÏ mi potvrdilo

pokroãilost a se‰lost vûku. V ulici, kde jsem prvních tfiináct let bydlel, na místû
pivovaru stála ohromná prodejna Meinl. Dozvûdûl jsem se také o velikém
odprodeji ãokoládoven a pfiijal to vcelku s nelibostí, stejnû jako v˘mûnu
legendárního obchodu s lahÛdkami na rohu Jungmannovy ulice za obchod s
drah˘mi obleky, kter˘ tam pasuje víc neÏ bídnû a kde pr˘ kupují jen zbohatlíci
a cizí mafiáni.
Pobyt v Praze ukonãil jsem s chotí a pfiáteli vinn˘m piknikem na stráni

Semináfiské zahrady. Udûlalo se pûknû, pohled na Prahu tradiãnû pÛvabn˘. V
jednu chvíli pro‰el kolem nás cestovatel Jifií Svoboda v jakési huãce, s ta‰kou
v ruce, následován starou dámou, zfiejmû matkou. Rozhodnû nepÛsobil dojmem
fenomenálního stopafie a dobrodruha, autora ãtyfi osobitû psan˘ch cestopisÛ,
od nûhoÏ jsem ten poslední den pfiedtím na Václavském námûstí koupil.
Veãer pak z Pivovarské restaurace v Jeãné ulici loudali jsme se s pfiáteli

ztemnûlou Prahou aÏ do Nuslí, okouzleni uliãkami Albertova, s chodníky
rouben˘mi záfiícími lucernami. Ponûkud se oteplilo, na temné obloze poblikávaly
teãinky hvûzd. Bylo na ãase jít spát, zaspat onu zaãínající schizofrenii dvojího
domova .
Z Prahy se mi nechtûlo, zmocÀoval se mû pocit, Ïe ve Vancouveru oãekává

mû v podstatû nuda a neuvûfiitelnû rychlé plynutí ãasu. Ale …kdyÏ jsem pak
vytfiídil pfiivezené vûci, pohnul ruãinkou termostatu nahoru a posadil se do
oblíbené klubovky, napadlo mne, Ïe ono pfiísloví V‰ude dobfie, doma nejlépe,
nevzniklo nûjakou náhodou …

Vladimír Cícha - Vancouver
* * *

V. Cícha: Jeden z pohledÛ na Prahu
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Komunismus
Dovolte, abych pfiipomnûl stopadesát let
staré my‰lenky z knihy Památník Karla
Havlíãka Borovského, kterou uspofiádal
Bohumil Vavrou‰ek Slavûtinsk˘. Kniha
byla vydána k stoletému v˘roãí narozenin
K. H. Borovského v roce 1921 v
Nakladatelství Kratochvíl a spol. v Praze.
Úvodem v‰ak o jiném “díle”. V roce 1994
pfii mé náv‰tûvû Kanady a USA jsem
dostal od svého pfiítele exulanta Ladislava
Kfiivánka v Montrealu útlou kníÏeãku
ZneuÏití parlamentu k zniãení demokracie.
Tuto úvahu napsal Jan Kozák, ãlen
sekretariátu Komunistické strany
ãeskoslovenské, oddûlení Agitprop
(Member of the Secretariat of the
Communist Party of Czechoslovakia).
âeské vydání v fiíjnu 1961 spoluvydala a
vytiskla tiskárna Universum Press Co. v
New Yorku. Je dobré, Ïe soudruh Jan
Kozák tuto úvahu zplodil, neboÈ vlastnû
odkryl karty své partaje a doloÏil, co mÛÏe
obãan kterékoli zemû na svûtû od této
strany oãekávat. Je to varování. ·koda,
Ïe tato úvaha není více roz‰ífiena, zvlá‰tû
nyní, kdy ji mnozí pouÏívají jako pfiíruãku
pro své cíle. A to nejen v âeské republice.
 Tato pfiíruãka vysvûtluje, jak uskuteãnit
pfievrat, zniãit demokracii a nastolit
“diktaturu proletariátu.” Je dÛkazem, Ïe
je moÏné pouÏít normální parlamentní
demokratick˘ systém k revoluãnímu
pfievratu normálního státního aparátu, a
to i kdyÏ existuje nekomunistická vût‰ina.
 V pfiedmluvû Morrisona of Lambertha se
mimo jiné fiíká:
 “Komunistická strana je svefiep˘,
zapfiísáhl˘ nepfiítel socialistick˘ch a
demokratick˘ch stran. Jakmile se s nimi
spolãuje, je to poãátek jejich zniãení.
Úãelem tohoto pfiekladu je, aby byl
v˘strahou a naznaãil, co se dá oãekávat
od tûch, ktefií pracují ve vlastních zemích
ve prospûch mezinárodního komunistic-
kého spiknutí proti parlamentní
demokracii.
 UkáÏe se, Ïe komunistick˘ totalismus a
imperialismus se velmi podobají fa‰ismu.
I “diktatura proletariátu” je podvod, neboÈ
je diktaturou komunistického
sekretariátu.”
 Doãetl jsem kapitoly soudruha Kozáka a
vyhrabal jsem z kupy zaprá‰en˘ch
písemností úryvky o komunismu, které
napsal v ãervnu 1850 Karel Havlíãek
Borovsk˘. Jsou stále pravdivé a je jen
‰koda, Ïe tato úvaha (nazvaná je
jednodu‰e - Komunismus) nebyla v
minulosti více pfiipomínána. MoÏná, Ïe by
v‰e bylo jiné.
 Ale teì se asi m˘lím. Lidé jsou
nepouãitelní a dûlají stále stejné chyby.
Sotva odvane nûkolik let, uÏ se zaãínají
nostalgicky dívat nazpût a odpou‰tûjí
sebevût‰í zloãiny. TakÏe plaÈme za svou
slabost, za svou hloupost, která ponofií
pfií‰tí generace do baÏiny, kterou jsme
nedostateãnû vysu‰ili.
 Následující úryvky (kapitola Komunismus
- K. H . Borovsk˘, str. 575-583) jsem si
vybral v roce 1969 a nyní v bfieznu 2000
je dávám tímto na vûdomost.
 K.H.B.: “Komunismus znamená v pravém
a úplném smyslu bludné uãení, Ïe nikdo
nemá míti Ïádné jmûní, n˘brÏ aby v‰echno
bylo spoleãné, a kaÏd˘ dostával jenom
ãást zaslouÏenou a potfiebnou k jeho
v˘Ïivû.
 - Bez v‰elik˘ch dÛkazÛ a v˘kladÛ vidí
tedy hned na první pohled kaÏd˘, Ïe
takové uãení jest nanejv˘‰ bláznovské, a
Ïe se mohlo jen vyrojiti z hlav nûkolika
pomaten˘ch lidi, ktefií by vÏdy z ãlovûka
chtûli uãiniti nûco buì lep‰ího nebo
hor‰ího, ale vÏdy nûco jiného neÏ je
ãlovûk.”

 V následujících vûtách se K. H. Borovsk˘
velmi m˘lil, ale promiÀte mu to, vÏdyÈ byl
rok 1850. V té dobû nemohl tu‰it, Ïe
deset let po skonãení komunistické totality
v âeské republice, bude více neÏ dvacet
procent populace znovu otevfienû
koketovat s komunistickou stranou, jejíÏ
pfiedstavitelé se vefiejnû netají se sv˘m
programem, kter˘ je stejn˘ jako u svého
zrodu. Ale nechme slovo K. H.
Borovskému:
 “KaÏd˘ ale také vidí hned na první pohled,
Ïe takové uãení není pranic nebezpeãné,
protoÏe nenajde nikdy dostateãn˘ poãet
následovníkÛ, aby do Ïivota uvedeno b˘ti
mohlo.”
 Sto let po napsání této úvahy pfii‰la
padesátá léta - procesy, politické zloãiny
té strany, která mûla ve znaku uãení,
„které nebylo pranic nebezpeãné,” a jiÏ
tfiicet let pfied tím naplno slouÏily hrÛzné
tábory na Sibifii, milióny nepohodln˘ch
byly zlikvidovány, rodiny rozvráceny - éra
tfiídního boje, nenávisti, udavaãství a
strachu. Jsme nepouãitelní?
 Ale vûnujme se dále moudr˘m
my‰lenkám pana Havlíãka, kter˘, aã se
doÏil pouh˘ch tfiiceti pûti let, je
nepfiekonan˘m novináfiem a apo‰tolem
pravdy dodnes.
 K. H. Borovsk˘ se narodil roku 1821.
Nemohl vûdût, Ïe za sto let po jeho
narození bude zaloÏena Komunistická
strana âeskoslovenska. Jó, ãasy se mûní.
Ale mûní se vskutku? Musím pfiiznat, Ïe
trochu ano. Ke zkratce KSâ pfiibylo “M”.
 NuÏe pokraãujme opût slovem pana
Havlíãka:
 “KaÏdého ãlovûka jmûní se musí hájiti, a
kdo se cizího jmûní dot˘ká, kdo do cizího
jmûní sahá, jest komunista!
 Jen majitel sám má právo se sv˘m jmûním
dle své vÛle nakládati a kaÏdé míchání se
do toho odjinud jest komunismus!
 KdyÏ ale se budeme této zásady drÏeti,
shledáme brzy, Ïe komunisté nejvût‰í
jsou zrovna na té stranû, odkud právû v
tuto dobu nejvíce proti komunismu kázati
a brojiti sly‰íme - a zpozorujeme také, Ïe
zrovna ti, ktefií jiné viní z toho, Ïe mají
úmysl komunismus zavádûti, sami
nejménû jmûní ãiÏe za svaté drÏí.
 Vláda absolutní bere celé statky nûkter˘m
a dává je jin˘m podle své libosti, udûluje
nûkter˘m miláãkÛm sv˘m privileje, to jest
jin˘m slovem, obírá ostatní spoluobãany,
není to nejrozsáhlej‰í a nej‰kodlivûj‰í
komunismus?
 Jakmile nûkomu bez jeho dobrovolného
svolení aneb proti jeho vÛli nûjakou ãást
jmûní jeho odejmu, dopustil jsem se
pfiestupku proti jmûní, jsem komunista.
 Víme v‰ak, jak˘m zpÛsobem se v
absolutních státech zachází s penûzi od
národÛ tûÏce zaplacen˘mi.
 Poloviãka rozhází se povalovaãÛm
národu nic neplatn˘m a rozdá se
pochlebníkÛm mizern˘m, vynaloÏí se na
uplacování atd. atd.
 ProãeÏ pravím: Nebojte se tak pfiíli‰ tûch
komunistÛ, ktefií berou na gro‰e, tûm se
snadnûji ubráníte - ale bojte se více
komunistÛ, ktefií berou na milióny! “
âerven 1850
 Karel Havlíãek Borovsk˘
 Dûkuji Vám, pane Havlíãku a nezlobte
se, Ïe jsem si dovolil pfiipomenout va‰e
moudré my‰lenky. Dnes je 1. bfiezen
2000. Nemohu Vám do Nebe vzkázat nic
jiného neÏ Ïe Svûtové elegie pokraãují.
 S úctou

 Josef Fousek
V‰em pfiíznivcÛm Pepy Fouska
oznamujeme radostnou zprávu, Ïe mohou
nav‰tívit ãerstvou Pepovu web-page:
 http://home.att.net/~fousekjosef/

 (L. Kfiivánek)
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Brazílie vyhrála na neutrální pÛdû
Doposud se stfiídaly svûtové ‰ampionáty v Americe a v Evropû. Skuteãností je, Ïe na

americkém kontinentu zvítûzily vÏdy jihoamerická muÏstva, zatímco v Evropû s v˘jimkou
roku 1958, kdy ve Stockholmu zvítûzila Brazílie nad domácím ·védskem 5:2 vyhrávali
Evropané. Domácí hfii‰tû vÏdy sehraje svou roli. VzpomeÀme jen na triumfální cestu
MexiãanÛ v roce 1986 do ãtvrtfinále, ChilanÛ v roce 1962 do semifinále, ãi právû ·védÛ
v roce 1958 aÏ do finále. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Japonci postoupili ze skupiny a
Jihokorejci se dostali aÏ do semifinále. Faktem je, Ïe zklamali favorité, Argentinci a
Francouzi, na které se nejvíce sázelo pfied Mistrovstvím svûta a skonãili jiÏ ve skupinû.
Pfii ãemÏ Francouzi nevstfielili ani branku. Portugalci, Italové i ·panûlé si stûÏují svornû
na rozhodãí, ktefií pr˘ nadrÏovali JiÏní Koreji. Po pravdû fieãeno si Portugalci v‰e prohráli
ostudn˘m nástupem proti Spojen˘m státÛm, kdy po pÛlhodince prohrávali 0:3. Italové
také na tomto MS nic neukázali a závûr zápasu s Mexikem, kdy si obû muÏstva
pohrávala s míãem byl pfiímo antifotbalem. JiÏ kvÛli nûmu po právu Italové vypadli. Ani
·panûlé nic na tomto ‰ampionátu nepfiedvedli a vÛbec se jiÏ nemluví o tom, Ïe v úvodním
zápase proti Slovinsku jim naopak pomohl rozhodãí.

Na druhou stranu byla utkání, která patfiila k ozdobû ‰ampionátu. Sympatick˘m
dojmem pÛsobili ·védové, ktefií mûli proti Senegalu skuteãnû smÛlu. Pûkn˘ byl i zápas
s Anglií, v nûmÏ hráli nerozhodnû 1:1. Pfiedãasn˘m finálem lze nazvat zápas Brazílie-
Anglie (2:1), kdy David Seaman podcenil ne‰Èastnû trestn˘ kop. Sympatick˘m dojmem
pÛsobili i Irové, ktefií vypadli po penaltovém rozstfielu ne‰Èastnû se ·panûlskem.
LahÛdkou byl i útoãn˘ fotbal v malém finále na závûr mezi Tureckem a JiÏní Koreou.
Otázkou je, jak by dopadl zápas tfietího Turecka s Nûmeckem, protoÏe Turci hráli
skuteãnû skvûle a dvakrát potrápili pozdûj‰ího Mistra svûta Brazílii.

Do finále se nakonec dostalo muÏstvo s nejlep‰ím útokem a nejlep‰ím útoãníkem
Ronladem a muÏstvo s nejlep‰í obranou a brankáfiem Oliverem Kahnem. Je dobré, Ïe
se nakonec rozhodlo v normálním ãase a na hfii‰ti. Skuteãností je, Ïe bûhem ‰ampionátu,
kter˘ se hrál na neutrální pÛdû v Japonsku a JiÏní Koreji zvítûzil útoãn˘ brazilsk˘ fotbal
a bylo jen ‰koda, Ïe fotbalisté a diváci byli mnoÏstvím zápasÛ  bûhem sezóny a ãasov˘m
posuvem tak unaveni, Ïe ho nedokázali dostateãnû vychutnat.

Semifinále
Nûmecko-JiÏní Korea 1:0

V úter˘ 25. ãervna se hrálo první
semifinále, ve kterém se stfietlo vysoce
favorizované Nûmecko s JiÏní Koreou. Pfied
‰ampionátem nikdo NûmcÛm mnoho
nevûfiil, obzvlá‰tû po prohfie s Anglií 1:5 a
zrovna tak na Korejce, ktefií prohráli v
Drnovicích s âeskou republikou 0:5 by
nikdo nevsadil ani zlomenou gre‰li. âasy
se v‰ak zmûnily a obû muÏstva nastoupila
proti sobû v semifinále.

Sv˘m zpÛsobem si Nûmci napravili
reputaci hned v prvém zapase se Saudskou
Arábií, kdy dokázali zvítûzit 8:0. Otazníky
se pak vrátily v dal‰ím zápase proti Irsku a
po remíze 1:1.  Irsk˘ gól ze závûru zápasu
byl jedinou brankou, kterou Nûmci v cestû
do finále inkasovali. Ani dal‰í zápasy
nevyznûly pfiesvûdãivû: S Kamerunem 2:0,
Paraguayí a USA nejtûsnûj‰ím v˘sledkem
1:0.

Cesta KorejcÛ do semifinále byla trnitûj‰í
a obãas se jejich pfiekvapiv˘ úspûch pfiiãítal
i rozhodãím, ktefií jim jako domácímu t˘mu
odevzdali svá procenta.

Pfiesto si Korejci dokázali poradit s velmi
zvuãn˘mi soupefii: Poláky, Portugalci, Italy
a ·panûly.

V semifinále je od dal‰ího úspûchu odradily
hlavnû dvû postavy v nûmeckém t˘mu,
brankáfi Oliver Kahn a Michael Ballack,
kter˘ dvacet minut pfied koncem zápasu
vyfasoval Ïlutou kartu, v zápûtí pak
opakovanou stfielou rozhodl utkání. JelikoÏ
se jednalo u Ballacka o druhou Ïlutou kartu,
chybûl pak i v nedûlním finále.

Brazílie-Turecko 1:0
Brazilci mûli bûhem utkání mírnou pfievahu,

ale o jejich vítûzství rozhodla Ronaldova
branka ze zaãátku druhého poloãasu, kdy
z levé strany po zemi pfiekonal tureckého
brankáfie Rustuho. Tomu se jinak dafiilo

(nûkdy i na dvakrát) likvidovat brazilské
útoky. Na druhé stranû Marcos se také
nûkolikrát vyznamenal. Obzvlá‰tû v závûru
zápasu pfii voleji Hakana Sukura. Ani postup
BrazilcÛ do finále nebyl jednoduch˘ a
Brazílie se po rozpaãit˘ch v˘konech
kvalifikovala na MS v hodinû dvanácté. V
Japonsku v‰ak pfiedvádûla technick˘ pûkn˘
fotbal, kter˘ nepostrádal rychlosti a kromû
prvého zápasu proti Turecku, vÏdy
pfieválcovala své soupefie.

***

otvoren˘ futbal s mnoÏstvom ‰ancí na oboch
stranách. Dilemu daÈ ãi nedaÈ e‰te ‰ancu v
predchádzajúcich súbojoch nev˘raznému
Hakanovi Sükürovi alebo ho nahradiÈ
priebojn˘m Mansizom vyrie‰il tureck˘ tréner
‰alamúnsky. Na trávnik poslal oboch a
oddychovaÈ nechal dovtedy najlep‰ieho
útoãníka tímu na ‰ampionáte Hasana Sasa.

Sükür sa mu za neustálu dôveru odvìaãil
najr˘chlej‰ím gólom na ‰ampionáte. Lee
Woon-jaeho v kórejskej bránke prekonal
po fatálnej chybe dovtedy spoºahlivého
piliera defenzívy Honga uÏ v 11. sekunde,
keì mu loptu posunul Mansiz. Z vedenia sa
v‰ak Turci te‰ili len osem minút. Po faule
Bülenta kopali domáci v 9. min priamy kop
a nováãik na trávniku Lee Eul-jong s malou
pomocou Ïrde zakrútil loptu do ºavého
horného rohu Rüstüovej brány. Gólové hody
pokraãovali. O tri minúty vy‰achovali na
druhej strane Turci obranu súpera, Sükür
dÏentlmensky posunul loptu Mansizovi, a
ten hoci tiesnen˘ Lee Min-sungom dostal
svojich po druh˘ raz do vedenia. Pri‰la
ìal‰ia lekcia z efektívnosti. OpäÈ po
spolupráci Sükür - Mansiz, na konci ktorej
druh˘ menovan˘ ‰ikovne ponad brankára
strelil svoj druh˘ gól v zápase a tretí na
‰ampionáte. Turci napokon víÈazstvo
udrÏali bez väã‰ích problémov. Kórejãania
uÏ len v druhej minúte nadstaveného ãasu
stihli zníÏiÈ, keì Song âong-kuk teãovanou
strelou z 18 m prekonal tureckého brankára
po druh˘ raz.

 FINÁLE
Nemecko - Brazília 0:2

GÓLY: 67. a 79. Ronaldo. V Jokohame
pred 70 564 divákmi (vypredané)
rozhodoval Collina (Tal.), Ïlté karty Klose -
Roque Junior.  Tri minúty pred prestávkou
bol najbliÏ‰ie k vedúcemu gólu aktívny
Brazílie Kleberson. Jeho strelu spoza
‰estnástky zastavilo brvno. Vzápätí vypálil
Roberto Carlos, loptu si ‰ikovne spracoval
Ronaldo, ale z otoãky nastrelil len pravé
koleno Kahna. Úvod druhej ãasti hry patril
európskemu zástupcovi. Na Neuvillov
rohov˘ kop si z druhej vlny nabehol
Jeremies, jeho hlaviãku zblokoval Edmilson.
Stredopoliar Bayernu Mníchov sa potom

prezentoval nádhern˘m priamym kopom z
dobr˘ch 30 metrov, ktor˘ stihol Marcos
rukou posunúÈ na ºavú Ïrì. V 67. min
Ronaldo vyhral osobn˘ súboj s Hamannom,
Rivaldovu jedovatú strelu spoza ‰estnástky
Kahn vyrazil len pred seba a dobiehajúci
Ronaldo ju poºahky zasunul do siete.
Útoãník milánskeho Interu úradoval aj v 79.
min. Kapitán Cafú poslal loptu pozdæÏ
nemeckého pokutového územia, Rivaldo
ju vtipne prenechal Ronaldovi, ktor˘
technicky obstrelil Kahna - 2:0. Nemci
logicky vrhli v‰etky sily do útoku. No bez
efektu. sme- (trh-tmb)

***

Sokol Montreal
LETNÍ HRY kanadské Ïupy sokolské

se budou konat v Sokolském údolí
blízko Chertsey jako obvykle první
víkend v srpnu, tedy 3. a 4. srpna 2002.
Vítáni jsou nejen ãlenové Sokola a
jejich pfiátelé, ale v‰ichni, ktefií si chtûjí
na zdravém vzduchu zasportovat a
pobavit se u táboráku. Závodit se bude
ve skoku vysokém a dalekém, ve vrhu
koulí, ve sprintu, pfiespolním bûhu a v
plavání (pokud poãasí a stav vody v
jezefie dovolí). Na programu je také
volejbal. Veãer si zazpíváme u
táboráku. K prodeji budou párky a
klobásy k opékání na ohni, pivo a soft
drinks. Ráno bude k dispozici káva a
ãaj. Stanování a parkování je zaji‰tûno
na obvykl˘ch místech. Informace:
MartinÛ (514) 343-4981, Hfiibovi (514)
738-7613 a ·tikarovsk˘ (514) 634-
7402.

How to get there: Take 125 North (direction St.
Donat). In St. Theodore de Chertsey turn right
onto Rue de l’Eglise, follow the road for 4.5 km.
On the Y intersection go right, follow the road for
3 km. Turn left on the next intersection (before
the bridge over the Ouareau river). Follow the
road for 1.2 km, turn right, follow the road for 2.4
km, turn left on Rue Sokol (gravel road), follow it
till the end. Look for signs “Sokol”.

***

Odbíjená
V sobotu 8. ãervna se konal v Torontû

jiÏ tradiãní volejbalov˘ turnaj smí‰en˘ch
druÏstev PIVO (PInkání V Ontariu). V
tûlocviãnû University of Toronto ve
Scarborough se se‰lo 10 t˘mÛ z
Toronta, Londonu, Ottawy a Montralu.
Turnaj vyhrál t˘m z Ottawy,
Montrealané skonãili v tvrdé konkurenci
osmí, stejnû jako vloni - ale zcela urãitû
hráli podstatnû lépe. Unavené svaly
sportovcÛ byly bohatû kompenzovány
spoleãnou veãefií v restauraci Praha v
Masaryktownu a pozdûji jiÏ tradiãní
taneãní zábavou Majáles, pofiádanou
Sokolem Toronto v sále kostela Sv.
Václava. (L. Martinu - Vûstník Montreal)

***

Tenis
JiÏ 41. roãník tenisového turnaje,

Czech-Slovak-Canadian Tennis
Section, se bude konat 24. a 25. srpna
2002 na kryt˘ch dvorcích Tennis 13
Laval. Máme k dispozici 10 kurtÛ po
dva dny. Hraje se o 15 putovních pohárÛ
v kategoriích od Juniors do Seniors,
singles, doubles a mixed doubles
(round-robin style). Minul˘ rok se
zúãastnilo 65 hráãÛ. Finalisté a vítûzové
kategorií obdrÏeli poháry a medaile,
v‰ichni téÏ dostali ceny darované
‰tûdr˘mi sponzory (âSA nám dala
zpáteãní letenku Montreal-Praha). Hrát
mohou v‰ichni - rádi mezi sebou
uvítáme nové hosty. Informace a
pfiihlá‰ky Standa Skála, tel. (514) 733-
0978.

Montrealsk˘ vûstník
***Z torontsk˘ch oslav brazilského vítûzství

O 3. místo
Kórejská rep. - Turecko 2:3
Góly: 9. Lee Eul-jong, 90. Song âong-kuk

- 1. Sükür, 12. a 32. Mansiz.
Súboj porazen˘ch semifinalistov najmä v

prvom polãase musel futbalového fanú‰ika
hriaÈ pri srdci. Oba tímy predvádzali


