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Jeden ãesk˘ intelektuál…
„Jeden ãesk˘ intelektuál v 15. století…“ Tak zaãínal svÛj projev Karel

Kosík na sjezdu spisovatelÛ v roce 1967. Právû na tom sjezdu
spisovatelÛ, jenÏ dal do pohybu zmûny, které následovaly oznaãované
jako PraÏské jaro a které se skonãily 21. srpnem 1968.
Pár dnÛ po pfiepadení âeskoslovenska vojsky Var‰avské smlouvy,

poblíÏ Curychu jiná v˘znamná ãeská osobnost Pfiemysl Pitter bûhem
‰v˘carského národního svátku zmínil stejného ãeského intelektuála a
jeho dÛraz na pravdu. Sklidil potlesk nejen pfiítomn˘ch ·v˘carÛ, ale i
fiady âechÛ a SlovákÛ, ktefií se v tu chvíli rozhodovali, jestli zvolí exil
nebo návrat domÛ.
První úder pravdû pod pás zaznamenal prezident Svoboda v Moskvû,

kdyÏ pfied zraky televizních kamer celého svûta se po pfiíletu do
Moskvy zaãal s BreÏnûvem líbat. Národ doma tomu nemohl uvûfiit,
proto vznikla legenda, jak tento generál hrdû BreÏnûva odmítl a
stateãnû si zachoval tváfi. Pr˘ ruská televize pouÏila staré záznamy z
Bratislavy. Zaãalo se normalizovat nebo-li lhát.
KdyÏ se v sedmdesát˘ch letech opravoval HusÛv dÛm v Kostnici,

restaurátor vyzdobil místnost Husov˘mi citáty o pravdû. Pfiíslu‰n˘
úfiedník z ministerstva kultury, kter˘ mûl tuto akci na starosti to vzal
jako provokaci a nechal zdi zabílit. Hus byl nepohodln˘ i tomuto
reÏimu.
Pfievládl názor, Ïe vlastnû na pravdû nezáleÏí a Ïe se dá ‰ikovnû

spoleãností prokliãkovat. Tragikomické na lÏi je to, Ïe ten, kter˘ ji
vysloví ji velice ãasto i skuteãnû uvûfií. V knize Strom bez kofiene
popisuje islámsk˘ spisovatel Saru Valulah, jak do zapomenuté vesnice
pfiijde podvodník, kter˘ se vydává za knûze, a ten obviní vesniãany,
Ïe zanedbali hrob proroka a Ïe mají ãinit pokání. Prorok v‰ak nikdy
neexistoval. Knûz v‰ak pomysln˘ hrob obnoví a ve vesniãanech
vzbudí úctu k posvátnému místu. JenÏe, jak jiÏ to chodí v oblasti
Bangladé‰e, kde se dûj odehrává, jsou tam i povodnû a voda zaãne
stoupat a vesniãané prchají pryã, aby zachránili Ïivot. Nakonec
fale‰n˘ hrob proroka stfieÏí osamocen˘ fale‰n˘ knûÏ.
Rozdíl mezi Husem a fale‰n˘m knûzem z Valulahova pfiíbûhu je

právû v té maliãkosti jako je pravda. Jistû mÛÏeme si poloÏit pilátovskou
otázku: „Co jest pravda?“ Otázka je to jistû dÛleÏitá a nelze na ni
odpovûdût nûjak˘m dogmatem, ãi nad ní mávnout rukou. Pravda je
totiÏ dynamická a proto ji nemÛÏeme uchopit, ale stále ji hledat.
Fale‰n˘ knûÏ setrval na hrobu neexistujícího proroka. Fanaticky, a
jeho stanovisko bylo nemûnné, zatímco Hus tvrdil, pokud mne
pfiesvûdãíte, jsem ochoten zmûnit své stanovisko.
Neustálé pochybnosti o tom, zda konáme správnû mají své místo.

Jistota, Ïe jsme majitelé pravdy vede k fanatismu. Právû v dne‰ní
dobû sl˘cháme velice ãasto v˘roky: „My jsme ti dobfií ho‰i, oni jsou ti
zlí.“ VzpomeÀme jen, kolik lÏí se vyrojilo kolem poslední války v Iráku
a jak se jim na obou stranách vûfiilo.
Nechci zÛstávat jen u politikÛ a sdûlovacích prostfiedkÛ. Nakonec i

dnes mÛÏeme sly‰el, Ïe nezáleÏí na tom, jak se umûlec chová v
osobním Ïivotû, ale Ïe záleÏí na tom, co vytvofiil. Tímto argumentem
se hájili mnozí tvÛrci v dobách totality. Bylo zajímavé pak sledovat, jak
poklona lÏi mûla destruktivní vliv na jejich tvorbu a je zajímavé, jak
málo z nich si to pfiizná.
V˘znam ãeského intelektuála z patnáctého století spoãívá právû v

tom, Ïe dokázal stát za tím, co hlásal a Ïe to, co hlásal dokázal
existenciálnû ruãit. Kdyby se spolehl na to, Ïe jeho uãení se jaksi od
nûj oddûlí a poputuje samo o sobû svûtem, asi by se ho o nûkolik set
let pozdûji nedovolávali filosofové jako autority a zfiejmû by asi nebyl
ani nebezpeãn˘ systému, kter˘ byl postaven na lÏi.
Otázkou je, jestli 6. ãervenec je dnem, kdy si uvûdomujeme, Ïe

pravdu je zapotfiebí hledat anebo dnem, kdy se plácáme po ramenou,
jací jsme ‰tramáci a kdy se ztotoÏníme s Husem jako trpitelé pro
pravdu, aãkoliv jsme ani nic pro ní nemuseli vytrpût. VÏdyÈ pfiece
chytrost nejsou Ïádné ãáry.

Ale‰ Bfiezina
***

KaÏdoroãnû, jiÏ ãtyfiiapadesát let, se âe‰i a Slováci setkávají na Masaryktownu, aby se spoleãnû potû‰ili,
popovídali si, poslechli si nádherné lidové a dnes jiÏ i moderní písnû, naplnili svá srdce vystoupením
taneãníkÛ národních a lidov˘ch tancÛ, nakoupili si z nabídek mal˘ch ãi rodinn˘ch byznysÛ, odnesli si domÛ
nádhernou atmosféru z vûdomí, Ïe ãesk˘ a slovensk˘ jazyk mladé generace tak docela nezapomínají...

Ne vÏdycky jsem tíhnula k tak velkému setkání lidí na jednom místû. Nûjak mi vadila ta skrumáÏ lidí.
Ztrácela jsem v ní vlastní proÏitky, které vlastnû pfiehluãelo to hemÏení národa kdysi patfiícího do jednoho
státního svazku. Vlastnû ani nevnímám to odtrÏení, protoÏe se i pfies oficiální dokumentky cítím b˘t -
ostatnû jako mnozí na obou stranách „tam“ i tady - stejnû  âechoslovaãkou. Sloven‰tina mi zní stejnû
domácky jako mÛj rodn˘ jazyk.

Ale na co bych si zvyknout nechtûla, je pokraãující fakt, Ïe nás na takovém roãním setkání ub˘vá. Ub˘vá
jak âechÛ, tak i SlovákÛ, ktefií pociÈují touhu setkat se jednou roãnû s ostatními v komunitû. A ãíslo
pfiítomn˘ch seskoãilo velice rapidnû dolÛ - je‰tû pfied tfiemi lety jsme hovofiili o dvou tisících prodan˘ch
lístkÛ, letos jiÏ nûco málo k pûtistovce.

Nicménû, i tak cítím vdûk a obdiv ke v‰em tûm, ktefií se na organizaci tohoto dne podílejí. PokaÏdé, co
si pamatuji, udûlali dobrou práci. PokaÏdé mû  potû‰ila recitace  dûtí zde narozen˘ch ãesk˘m rodiãÛm z
ãeské ‰koly pod vedením paní uãitelky âarkové, vÏdy jsem obdivovala zpûv sboru baptistického kostela
v Torontû, s obdivem sledovala taneãní kroky národopisné skupiny  Moravanka, kterou leta letoucí vede
Mary-Ann Honigová ( i kdyÏ je sama narozena v Kanadû), ãi sokoly a sokolky, kter˘m uÏ zrovna není onûch
-cet, atd.

Já vím, Ïe úãinkujícím je sv˘m zpÛsobem jedno, jestli se vystoupení nacviãuje pro sto nebo pro tisíc lidí
-  vÏdycky se snaÏí odvést to nejlep‰í; ale více by mû samotnou hfiálo vûdomí, Ïe nás, kdo máme zájem o
upevÀování národní pospolitosti a udrÏování ãeské a slovenské kultury a  rodn˘ch jazykÛ neub˘vá. Mohu
ale doufat, Ïe v tom roãníku pfií‰tím - pûtapadesátém - nás bude pfiece jenom více.

Vûra Kohoutová - Brampton
***

Primá‰ Jan Hanko  na Masryktownu  Dal‰í obrazové zpravodajství na str. 7

âesk˘ a slovensk˘ den 2003
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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
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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  10:00.
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 Woodbine 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.

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
uzavfielo svoji kanceláfi na

740 Spadina Ave., Toronto, Ontario M5S 2J2
dnem 30. ãervna 2003

Pfies léto budou náv‰tûvní hodiny poãínaje 12. ãervencem
 kaÏdou sobotu od 10 do 12 hodin v budovû kostela sv. Václava,

496 Gladstone Ave.. (KfiiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.).
Po‰tovní adresa je:

P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8
Telefonní ãíslo a fax zÛstávají stejné.

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
Od 1. ãervence bude mít âSSK následující E-mailové adresy:

Ústfiedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca
nebo www.cssk.satellite1-416.com

âeská televize Zábûr
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu  v 10 hodin

opakování v pondûlí  v 8:30 hodin
na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4)

E-mail: zabertv@yahoo.ca

Vyhlá‰ení 11. roãníku

STIPENDIA IVANA PROCKA
Stipendium je urãené pro vysoko‰kolské studium a

mohou jej získat Ïáci pocházející z ãeské nebo
slovenské komunity.

Pfiedpokladem je v˘born˘ prospûch ze stfiední ‰koly
(high school)  a pfiijetí na vysokou ‰kolu (university).

Podrobnosti dostanete
v Pace Savings and Credit Union Limited

740 Spadina Ave., Toronto, Ont. M5S 2J2

Tel.: (416) 925-0557
Uzávûrka je 22. srpna 2003

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

2. - 6. 7.
Zájezd na Slet amerického Sokola

Valparaiso, Indiana
***

12. 7. (so.)
 Farní piknik

Shade Mills Conservation
Farnost sv. Pavla

***
13. 7. (ne.) 12:00

Farní obûd
Farnost sv. Václava

***
21.7. (po) 20:30
Eda Vokurka

v Montreal Bistro
***

9. 8. (so.)
 Sokolské letní hry

St. Jacobs
Sokolská Ïupa Kanadská

***
23.-24.8.

Czech Rockfest v Chicagu
***

3. 9. (st.) 13:00
 Setkání seniorÛ (videofilm)

Kostel sv. Václava
***

6. 9. (so.) 18:00
âlenská beseda s veãefií

Kostel sv. Pavla
Sokol Toronto

17. 9. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - pfiedná‰ka

Kostel sv. Václava
***

27. 9. (so.)
KfiesÈansk˘ klub
Farnost sv. Pavla

***
27. 9. (so) 19:00

Svatováclavské posvícení
Farnost sv. Václava

***
28 (ne.) 17:00

Nocturno: Poetica Musica
Masaryktown MasarykÛv ústav

***
1. 10. (st.) 13:00

Setkání seniorÛ (videofilm)
Kostel sv. Václava

***
4. 10. (so.) 19:00
 Moravské hody

Ukrajinské kulturní stfiedisko
Moravanka

***
11. 10. (so.) 10:00

Pocta zesnul˘m ãlenÛm
Torontské hfibitovy

Sokol Toronto
***

15. 10. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - pfiedná‰ka

 Kostel sv. Václava
***

18. 10. (so.) 10:00
 52. valná hromada
Days Inn, Kingston

Sokolská Ïupa Kanadská
***

24. 10. (pá.) 20:00
Nocturno Ivan Îenat˘

Masaryktown
***

Houslista

EDA VOKURKA
vystoupí s

VIOLIN JAZZ TRIO
v pondûlí 21. ãervence 2003 ve 20:30

ve slavném torontském klubu

MONTREAL BISTRO
65 Sherbourne

Vstupné 10 dolarÛ
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulates
of the Czech Republic

Calgary
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,Calgary, T2H 0S7
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: 647/436-1407
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
St.: 13:00 - 16:00 (po pfiedchozím ohlá‰ení)
Konzulát bude uzavfien od 1.6. do 9.7.2003

Vancouver
Honorary Concul K. E. Newman
1480-885 West Georgia St.
Vancouver, B.C. V6C 3E8
Tel.: 604/601-2011, fax 604/639-3134
E-mail: newman@insigniacorp.com
Po. - pá: 9:00-12:00 a 14:00-17:00

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

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
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, Honorary 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

InternetInternetInternetInternetInternet

Zprávy âSSK
Po kongresu

Satellite jiÏ pfiinesl informaci o prÛbûhu
55. kongresu âeského a Slovenského
sdruÏení v Kanadû, kter˘ se konal ve
dnech 23. - 25. ãervna v Torontû.
Pfiedmûtem tohoto krátkého ãlánku je
zamy‰lení nad nejbliÏ‰ími úkoly, pfied
kter˘mi âSSK stojí. Dnem 30. ãervna se
fyzicky uzavfiela kanceláfi âSSK a od 1.
7. sdruÏení pfie‰lo na virtuální zpÛsob
práce. Co to znamená? Ústfiedí  âSSK
otevfielo novou po‰tovní schránku na
adrese P.O. Box 564, Bloor St. W.,
Toronto, ON M8X 2Y8. Telefon se
záznamníkem zÛstává stejn˘ (416) 925-
2241, rovnûÏ tak fax (416) 925-1940.
âSSK má novou webovou stránku
<www.cssk.ca>, kde naleznete webovou
stránku Ústfiedí  i jednotliv˘ch 14 odboãek,
jakoÏ i zajímavé a uÏiteãné odkazy.
Ústfiedí i odboãky jsou právû v procesu
uvedení této webové stránky do ãasové
aktuálnosti sv˘ch informací, vãetnû
historie a zajímav˘ch fotografick˘ch
fotoalb. Ústfiedí i odboãky, mezi sebou a
s vefiejností, budou komunikovat hlavnû
pomocí elektronické po‰ty. Ústfiedí napfi.
má adresu <ustredi@cssk.ca> odboãka
Toronto <toronto@cssk.ca> atd.     Ústfiedí
si také pronajalo od 12. 7. kaÏdou sobotu
od 10 do 12 hodin pro náv‰tûvní hodiny a
styk s vefiejností prostory v budovû kostela
sv. Václava, 496 Gladstone Ave.
(kfiiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.),
kde budou také pofiádány schÛze Ústfiedí
4 x do roka. âSSK stojí pfied problémem
oÏivit své fiady mlad‰í generací, která by
pfievzala vedení organizace do sv˘ch
rukou. To bude jedním z hlavních úkolÛ,
na úrovni odboãek. Nûkteré odboãky jiÏ
mají Kluby mlad˘ch a na kongresu v
Torontû jiÏ nûkolik takov˘ch ãlenÛ bylo
pfiítomno.
To je nadûje, kterou lze jen podpofiit.

SdruÏení chce pokraãovat v organizování
kulturních a spoleãensk˘ch akcí, které
jsou  tradiãnû populární. Doufáme v
roz‰ífiení prezentace souãasn˘ch
‰piãkov˘ch umûlcÛ z âeské republiky, i
Slovenské republiky, rovnûÏ tak chceme
podpofiit kanadské umûlce, ktefií se napfi.
tak skvûle pfiedstavili v pfiedveãer

kongresu v programu “Hold rodné zemi”.
Ve vztahu k âeské republice bychom
chtûli dosáhnout zavedení korespondeãní
formy volby pro ãeské obãany Ïijící v
zahraniãí, aÈ jiÏ trvale nebo pfiechodnû,
aby bylo umoÏnûno volit i lidem mimo
Ottawu a Montreal. Senát parlamentu jiÏ
tuto formu doporuãil, doufejme, Ïe bude
brzy doporuãena i Poslaneckou
snûmovnou. Pro fiadu krajanÛ, ktefií pfii‰li
do Kanady pozdûji je dÛleÏité mít dvojí
obãanství, tedy ãeské i kanadské.
Souãasn˘ ãesk˘ zákon zatím toto
nedovoluje, protoÏe po obdrÏení
kanadského obãanství se ztrácí ãeské.
Doufejme, Ïe âeská republika si vezme
pfiíklad ze Slovenské republiky, kde
zákony dvojí obãanství umoÏÀují. Otázka
vícerého obãanství se zaãíná v âeském
parlamentû diskutovat a tak je nadûje, Ïe
se situace zmûní. RovnûÏ tak je
nedofie‰ena otázka restitucí, mimo jiné
také absencí ãeského obãanství, pro
mnohé nikoliv jejich vinou ale ãesk˘m
zákonodárstvím. Zbyteãn˘m zÛstává
vízov˘ poÏadavek, z kanadské i ãeské
strany (slovenská strana vízovou
povinnost reciproãnû nezavedla).
To jsou tedy ve struãnosti momentální

úkoly âeského a Slovenského sdruÏení
v Kanadû.

Milo‰ ·uchma
***

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

***

Galerie M. Gabánkové
Asi stovka obrazÛ M.Gabánkové.

www.paintinggallery.net

To the members of PACE
Savings & Credit Union,

formerly members of the
Czechoslovak (Toronto)

 Credit Union.
Dear Members;
First, let us respond to a question many

of you have asked relative to the special
dividend payable to those members of
record at the time of the merger with
PACE;
The sale of the Credit Union building on

Spadina Avenue resulted in a significant
capital gain to the membership of the

Czechoslovak (Toronto) Credit Union.
The former Directors agreed to set aside
monies for the payment of a special
dividend to those shareholders, with that
dividend being payable on or before
December 31, 2003.
The merger of PACE Credit Union and

GTA Credit Union on April 1st of this year
will have no effect on that commitment,
and the dividend will be paid out as
agreed. We currently have confirmation
from the Ontario Ministry of Finance with
respect to the tax treatment of the
payment and it is our intention to pay the
dividend on receipt of the final approval
(notice of assessment) from the Canada
Customs and Revenue Agency.
Based on the returns as filed, the

estimated distribution to each member
will be approximately $900 (or nearly 5
times the original membership share
investment).
Secondly, PACE Credit Union would

like to take this opportunity to welcome
the members of the Czechoslovak
(Toronto) Credit Union and extend an
invitation to all members of the community
to visit your branch and find out first hand
what new services PACE has to offer.
You will find that the names and faces are
the same, but the services and
opportunities have increased.
Over the next few months look for

expanded Wealth Management services,
upgrades to the data network; increasing
the speed and efficiency of the new and
improved online banking product will put
you in control of your daily financial life at
the click of a mouse.
Thank you for your support and patience

through the transition period.
We look forward to a long and rewarding

relationship.
Yours truly

Directors and Management
PACE Savings & Credit Union Limited

***
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Pfiíjemné kvalitní
zubní o‰etfiení

nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ

Sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné!

Ráda pomohu novû pfiíchozím!

Medical

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

Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005

Dr. Petr
Munk

Chiropraktik

Tento farmaceutick˘ produkt USA je
nyní dostupn˘ také v Kanadû. Nosoda
se uÏívá pouze orálnû, formou kapek.

Vzhledem k nebezpeãnému rÛstu
onemocnûní virem West Nile
 v Ontariu je tento imunizaãní
pfiípravek povaÏován za dosud

nejúãinnûj‰í. Cena osobního balení je
24,99 dolarÛ. Cena rodinného balení

je 39,99. K nosodû je pfiipojen
podrobn˘ návod, jak produkt pouÏít.

INF0: www.biomedici.ca
CLINIQUE OF BIOMEDICINE

4195 Dundas St. W. Suite 322
Toronto, On M8X 7Y4

Tel.: 416/255-3325
 nebo 1-877-863-‘2478

E-mail: info@biomedici.ca

West Nile Virus
Nosoda - Orální vakcína

WNV 12/30/200

Nitra Travel
hledá zku‰eného cestovního agenta,

s dobrou znalostí kubánsk˘ch
rezortÛ. Musí hovofiit plynnû

slovensky nebo ãesky, anglicky a
‰panûlsky.

Po‰lete resume faxem na:
 416/504-8186.

1312-13

volební agitace za pár let probíhat takto:
„My, strana A, sice krademe a slibujeme,
Ïe s tím ani po na‰em slavném vítûzství
nepfiestaneme, ale koho byste chtûli volit?
UÏ je tu jen strana B, která je - jak jistû víte
- úplnû hrozná, no a navíc krade taky…“
Petr Krejãí, jadern˘ fyzik, politick˘

poradce, Praha: ZáleÏí na konkrétní zemi
a konkrétním ãase. Politická strana má
úspûch tehdy, najde-li si v politickém
spektru dostatek pfiíznivcÛ a pfiesvûdãí
lidi, Ïe problémy, které je tíÏí, je schopna
vyfie‰it.  Nemyslím si, Ïe v ãeském
politickém spektru je taková “díra”, Ïe by
se mohli do ní zelení vedrat. V‰echny
parlamentní strany (vãetnû ODS) mají v
programu nûco t˘kajícího se Ïivotního
prostfiedí. Se zelen˘m radikalismem
soutûÏí jak komunisté, tak socialisté.
Levicov˘ enviromentalismus pevnû drÏí
v rukou socialisté a lidovci, modr˘
enviromentalismus hájí ODS. Prosté
podnikatele pfiivádûjí do zufiivosti
enviromentální normy z Bruselu.  A jisté
náboÏenské zaujetí zelen˘ch pro Matku
Zemi  v sekularizovan˘ch âechách také
pfiíli‰ mnoho lidí neosloví.  TakÏe zatím
není dÛvodÛ pro zelené nad‰ení, TakÏe
odpovûì: V âeské republice se sv˘m
programem (28.6.03 ho pilují v Hav.
Brodû), s politiky jaké mají a ve stávající
politické konkurenci, zelení moc ‰anci
nemají.
Karel Kroc, absolvent SP·ST,
elektrotechnik, Nov˘ Bor: Velmi
v˘znamn˘, pokud jejímu vedení nepÛjde
jen o dobfie placené posty jako u v‰ech
politikÛ.
Petr Munk, chiropraktik, Toronto: Vím
pfiedev‰ím o Green Party ve Spojen˘ch
státech a tak trochu v Nûmecku. Zdá se
mi, Ïe je  ‰koda,  Ïe v obou pfiípadech si
levicová strana pfiivlastnila, nebo skoro
unesla, zájem o Ïivotní prostfiedí. Ralph
Nader je známá figurka na americké
politické scénû nûjak˘ch tfiicet let, nejprve
jako zástupce práv zákazníkÛ (napfi. vÛãi
automobilkám), pozdûji jako nepfiítel
(nebo krotitel) obchodních spoleãností.
Strana zelen˘ch se pod jeho vedením
stala stranou levicovû-populistickou. Do
budoucnosti nevidíme, ale v˘znam této
strany pro budoucnost bych odhadl jako

zanedbateln˘. Na nûmecké politické
scénû mû udivuje, Ïe spojení politika s
ãleny teroristické organizace (Baaden-
Meinhofová) zfiejmû nezniãí politickou
kariéru ministra zahraniãních vûcí.
Pochybuji, Ïe Naderova strana oslabila
stranu Demokratickou v posledních
volbách,  aspoÀ tzv. prÛzkumy vefiejného
mínûní tomu nenasvûdãovaly.
Ondfiej Neff, publicista, Praha: Tato

strana reprezentuje sociální inÏen˘rství
hrubého zrna. Je to komunistická strana
v jiném balení. Jsem rád, Ïe Ïádn˘
v˘znam nemá a doufám, Ïe pfii tom
zÛstane. Nechci se doÏít zelené totality.
Tance kolem Temelína a geneticky
upravovan˘ch plodin jsou odstra‰ující
pfiíklad. Nepfiál bych si Ïít ve stínu vûtrn˘ch
elektráren, tûchto pfií‰ern˘ch, ve
skuteãnosti neekologick˘ch monster!
Petr RÛÏiãka, hudební producent,

Teplice: Myslím si, Ïe v˘znam má, ale
tady neuzrála pro tuto stranu je‰tû doba,
jak˘  v˘znam pro budoucnost mûl Václav
Havel, tak to uÏ nevím vÛbec.
Zdenûk Vesel˘, absolvent SP·ST,

elektrotechnik,  Praha: Odpovídám: NE!
Proã je moje odpovûì taková: Z osobní
zku‰enosti postrádám u lidí hluboce
zamûfien˘ch do selektovaného problému,
Ïe by se omezili. Myslím, Ïe já sám mám
velice blízko k názoru, Ïe v˘voj na severní
polokouli nabral takov˘ pecky, Ïe na‰e
dûti (nebo uÏ nás?) neãeká nic dobrého,
ale Ïijeme v demokracii (cel˘ch 13 let) a
demokratick˘ názor se k této otázce v
âeské republice jasnû staví na stranu
konzumu.
Otázka ãíslo ‰est zní: Tím, Ïe se âR a

Slovensko stanou ãleny EU nebude jiÏ
dÛvod k emigraci nejen do Kanady, ale i
do Austrálie, Spojen˘ch státÛ a dal‰ích
zemí. Myslíte si, Ïe krajanské organizace
jako âeské a Slovenské sdruÏení v
Kanadû v tûchto zemích pfieÏijí rok 2006?

abe
***

Na‰e anketa
Anketní otázka ãíslo pût znûla: Strana
zelen˘ch skonãila sice pfii posledních
volbách ve Spojen˘ch státech na tfietím
místû, ale oslabila tím ekologické hnutí
mezi demokraty. V Nûmecku se sice do
parlamentu dostala, ale ztratila zase svou
identitu. V âR prezident-emeritus Václav
Havel zahájil svou ãinnost právû setkáním
s touto stranou. Má tato strana nûjak˘
v˘znam pro budoucnost?

Josef Barto‰ek, duchovní, âernilov:
Samozfiejmû, je to strana budoucnosti.
Radovan Holub, publicista, ·piãák:

Postavení stran Zelen˘ch je podle mého
klíãové, jejich preference celosvûtovû
rostou, zejména v západních zemích. O
ztrátû identity Zelen˘ch v Nûmecku
nevím. Vím jen o sporu koncepcí, coÏ je
zdrav˘ jev. My âe‰i bychom mohli situaci
Zelen˘ch v Nûmecku závidût. U nás
zdaleka není tak rÛÏová. Zelení jsou s to
vést moderní politiku, na rozdíl od
komunistÛ a praviãákÛ. Jejich novum je v
tom, Ïe zdaleka nejsou jen strana pfiírody.
BohuÏel tam, kde mají málo voliãÛ, jiné
strany jim pozitiva jejich programu
vût‰inou odcizí. V tom je vidût, Ïe jsou
inspirativní.
Tomá‰ Hrub˘, technolog, hudební
publicista, Praha: Obecnû si myslím, Ïe
rozdíl mezi úspûchy Strany zelen˘ch v
Evropû a její dosavadní neviditelností v
âR je pfiímo úmûrn˘ rozdílu mezi zájmem
EvropanÛ a nezájmem âechÛ o své
Ïivotní prostfiedí. (I kdyÏ vím, Ïe jsou v
tom i jiné vlivy, zejména personální
nedÛvûryhodnost dosavadní ãeské
Strany zelen˘ch.) Z tohoto pohledu by
stoupající v˘znam SZ byl slibn˘. A existuje
je‰tû dÛleÏitûj‰í pohled: v posledních
volbách získala SZ nejvíce hlasÛ z
neparlamentních stran a existuje ‰ance,
Ïe pfií‰tû do parlamentu projde. KaÏdá
strana (vedená dÛvûryhodn˘mi
osobnostmi, coÏ SZ od posledních
vnitrostranick˘ch zmûn je), která má ‰anci
naru‰it dosavadní v˘voj mífiící k faktické
existenci dvou stran (coÏ je - jak víme z
ãasÛ oposmlouvy - velmi blízké vládû
jedné strany), je dÛleÏitá. Jinak bude

âS ROCKFEST USA - IV. ROâNÍK
YORKVILLE-CHICAGO

Dal‰í rok super muziky je pfied námi a vûfiíme, Ïe vybrané kapely vytvofií
tradiãnû perfektní festivalovou atmosféru.
Vystupovat budou nasledující skupiny:

Anna K, Chinaski, Kry‰tof, Jana Kirschner, Kabát, Ine kafe a HC 3.
Z domácích kapel se pfiedstaví Full of Silence a podle moÏnosti BAT
anebo Fru Fru. Festivalem nás bude tentokrát provázet nestárnoucí

populární herec a komik Jirka Krampol.
Organizaãní údaje:

Kdy: víkend 23.-24. srpna (otevfieno jiÏ od pátku)
Kde: stejné místo - P.N.A. Park, 10701 River Rd.,

Yorkville, Illinois 60450.
Jako obvykle bude pfiipravena bûhem Rockfestu dal‰í zábava - fotbalov˘ mini-

turnaj, volba královny krásy, tombola, sobotní diskotéka, promítání populárních
ãesk˘ch a slovensk˘ch filmÛ, koupání v bazénu, atd... Samozfiejmû nebude chybût

na‰e tradiãní jídlo a pití.
Plánujte a zakupte si levnûj‰í vstupenky v pfiedprodeji!

http://www.csworldnet.com/rockfest/cz/tickets_cz.htm
Informace: www.csworldnet.com

Pro dal‰í informace kontaktujte CSW: CSWorldnet P.O. Box
221273 Newhall, CA 91322

Phone: 1-877-862-7973 E-mail: csw@csworldnet.com

***

Pivo roku 2004
(Anketa podle Pivního kur˘ra)

Svûtlé leÏáky:
1. Radegast 12° 1906 hlasÛ,
2. Pilsner Urquell 12° 1882,
3. Budvar 12° 1867
4. ·erák 11° 1465
5. Svijansk˘ máz 1189

Desítka roku:
1. Staropramen 10° 1644
2. Gambrinus 10° 1477
3. Kru‰ovice 10° 1185
4. Starobrno Tradiãní 1070
5. Kozel 10° 939

Tmavé pivo:
1. Kozel 10° 942
2. Havran 11° 936
3. Starobrno 10° 203
4. Kern 10° 188
5. Klá‰ter 10° 87

Pivovar roku:
1. Velké Popovice 2272
2. Staropramen 2205
3. Radegast 2181
4. Starobrno 2120
5. Budvar 2046
6. Gambrinus 1972

Malé pivovary
1. Svijany 1180
2. Vz‰kov 939
3. âerná Hora 817

Public Inquiry
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Kanadsko-ãeská
obchodní komora

Tel.: (416) 929-3432
Fax (416) 925-1940

E-mail: trade@ccrcc.net

Canada-Czech
Republic Chamber

of Commerce

History

Financial

ABE

Elektronická kompjuterová
tiskafiská sazba v 11 jazycích

na poãkání

Manuelní sazba
v ãe‰tinû a sloven‰tinû.

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

e-mail: abrezina4222@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"

Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

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

E-mail: emestic@hotmail.com

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

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario M5S 2J2Czechoslovak Branch

PACE Savings & Credit Union Limited - Czechoslovak Branch
 (B˘valá Kampeliãka)

Nyní budete moci pouÏívat
Debitní kartu pro ATM

PouÏívat internetu k pfievodu penûz
Telefonní pfievody a placení úãtÛ

V˘hodné pro jednotlice i malé podniky
Vklady jsou poji‰tûné do 100 000 dolarÛ

u Deposit Insurance Corporation of Ontario
E-mail: pace.infor@pacecu.com

1 CDN $ 20,42 Kã
1 US $ 27,65 Kã
1 EURO 31,55 Kã
100 Sk 75,70 Kã
Quick - 29.6.2003

Kursovní lístek
100 Kã 4,89 CDN $
100 SK 3,85 CDN $
1 CDN $ 20,46 Kã
1 CDN $ 25,97 SK
1 US $ 1,37 CDN $
1 EUR 1,55 CDN $
Toronto Star - 29.6.2003

Libor Budínsk˘: Deset prezidentÛ
MuÏ, kter˘ mûl krvavé ruce

Psali jsme
pfied deseti léty

âSA zahájili pfiímé spojení Praha-
Toronto-Praha a Kim Campbellová se
stala první ministerskou pfiedsedkyní
Kanady. Îebfiíãek popularity v âechách
vedl Vladimír Dlouh˘, kterému podle
prÛzkumu vefiejného mínûní dÛvûfiovalo
72 % obãanÛ. Za ním v tûsném závûsu
byl Václav Havel 70 % a ministr dopravy
Jan Strásk˘ 67 %. Dal‰í pofiadí: Václav
Klaus 65 %, Ivan Koãárník 61 %. Jifií
Dienstbier 58 % (první zástupce opozice),
Jan Kalvoda 54 %, Jozef Zielenec 49 %,
Milo‰ Zeman 43 %, Antonín Baudy‰ 38
%. Nejvût‰í zisk popularity mûl Milo‰
Zeman 13 %. Nejménû dÛvûryhodn˘m
politikem byl Miroslav Sládek se 79 %
odpÛrcÛ. Pfiedsedovi komunistÛ Jifiímu
Svobodovi a Václavu Bendovi
nedÛvûfiovalo shodnû 60 %. Z  prÛzkumu
vyplynulo, Ïe patrnû nejkontraverznûj‰ím
politikem je Milo‰ Zeman, kter˘ má
prakticky stejn˘ poãet pfiíznivcÛ a
odpÛrcÛ. Vláda zvaÏovala oficiální reakci
na projevy, které o víkendu zaznûly na
44. sudetonûmeck˘ch dnech.
Pokud by Slovensko odmítlo dohodu o

hraniãních pfiechodech s âR, bylo ãeské
ministerstvo vnitra pfiipraveno k
jednostrannému otevfiení hraniãních
pfiechodÛ se Slovenskem od 1. ãervence
1993. Na Slovensku bylo spácháno za
pût mûsícÛ 58 vraÏd, coÏ bylo stejné ãíslo
jako v roce 1989 za cel˘ rok.
V Praze zemfiel ve vûku 71 let herec

Karel Effa a ve Vancouveru vûdec,
profesor Vladimír Krajina, kter˘ se narodil
30. ledna 1905. Profesor Krajina byl za
druhé svûtové války úãastníkem
podzemního protinacistického odboje. Od
roku 1949 pÛsobil na univerzitû Britské
Kolumbie.
30. kolem skonãil poslední roãník

ãeskoslovenské fotbalové ligy. Sparta
obhájila titul vítûzstvím nad Pre‰ovem
2:1. Druhá Slavia prohrála v Olomouci
3:4. Tfietí skonãil Slovan Bratislava a
ãtvrtá Dunajská Streda. V Stanley Cupu
zvítûzil Montreal Canadiens, kdyÏ porazil
Gretzkého Los Angeles Kings 4:1 na
zápasy a inzerát nabízel jednopokojov˘
byt v Brnû za deset dolarÛ na osobu a
noc.

abe
***

a zaãal nosit vysoké boty. ProÏil zde i
pár krátk˘ch románkÛ, pfii kter˘ch
se  revolucionáfi nakazil syfilidou.
Dvakrát za ním na Slovensko pfiijela
Marta s dcerou, ale Gottwald ji odmítal
s tím, Ïe s tou pobûhlicí Ïít nebude.
AÏ v roce 1924 zaãali Ïít spolu. O
svatbû s ní po osmi letech pí‰e Libor
Budínsk˘ toto:
Postupem ãasu se Gottwaldovy

názory vyostfiily a jeho noviny zaãaly
b˘t útoãné. Odveta pfii‰la okamÏitû.
Objevily se první Ïaloby, ãasto byl
cel˘ náklad je‰tû v tiskárnû zabaven.
Mlad˘ revolucionáfi hledal dal‰í
zpÛsoby boje a zaãal pfiipravovat
agitaãní letáky. V Bavorsku bojovala
o pfieÏití rudá Republika rad a
Gottwald vyz˘val dûlníky, aby vzali
pu‰ky a granáty a ‰li na pomoc.
V roce 1925 je zvolen do ústfiedního

v˘boru KSâ a stûhují se do Prahy.
Bydleli v Hole‰ovicích, v ulici U
PrÛhonu. Zde se jeho budoucí Ïena
stala hrdinkou ãetn˘ch anekdot.
Marta nebyla ãlenkou KSâ, coÏ neu‰lo
ostatním soudruhÛm, a tak mu
opakovanû nabízeli pro Martu
pfiihlá‰ku. Gottwald to v‰ak urputnû
odmítal. Stále se za ní stydûl. KdyÏ
dotyãní Martu lépe poznali, museli s
jeho názory souhlasit. Sám Gottwald
pr˘ fiíkal: „Takhle je to lep‰í.“
Marta nebyla vzdûlaná a rovnocenná

partnerka jako Masarykova
Charlotta, ani obûtavá a naslouchající
Ïena jako Hana Bene‰ová.
Nerozumûla niãemu z toho, co její
muÏ dûlal. Ale mûla ho ráda a starala
se mu o domácnost. Ani neãetla jako
Gottwald, kdyÏ trávil nedûli doma v
posteli, nezajímala ji kultura. S
Klemou si je‰tû tak zahráli její
oblíbené taroky. Také mûla ráda vtipy,
stejnû jako její muÏ. A ráda
poslouchala, kdyÏ se Klema nechal
umluvit a zpíval.
V roce 1927 slavila Marta svÛj triumf.

Gottwald zaslal na magistrát Ïádost
o sÀatek s Marii Holubovou a Ïádal o
prominutí tehdej‰ích bûÏn˘ch
ohlá‰ek. Vysvûtloval to tím, Ïe jiÏ léta
Ïijí ve spoleãné domácnosti, mají
spolu sedmileté dûcko a jsou
v‰eobecnû pokládáni za manÏele.
Ostatnû Marta to v‰em v okolí tvrdila.
Vzali se první jarní den roku 1928,
osm let po narození dcery.
Gottwald se dále prohfie‰oval proti

zákonÛm, ale vûzení se úspû‰nû
vyh˘bal. Na nûjakou dobu nalezl azyl

Klement Gottwald se narodil v
Dûdicích. Nezletilá svobodná matka
oznaãila jako otce sedláka Skácela.
Kuriózní je, Ïe jeho bratr se odstûhoval
do Ameriky a jeho vnuãka si vzala
jednoho z KennedyÛ.
Matka ho v‰ak brzy opustila a ‰la

dûlat kojnou do Brna a v˘chovy se
ujal str˘c Bartolomûj. Roku 1908
ode‰el do Vídnû, kde se vyuãil
truhláfiem. V dubnu 1915 narukoval
do armády, z které v roce 1918 zbûhl
a do konce války se skr˘val na Moravû.
Nûjakou dobu se Ïivil truhlafiinou v
Rousínovû a seznámil se také s
nedouãenou servírkou Marií
Holubovou - Martou, které se po letmé
známosti narodila dcera. Gottwald
mûl v‰ak pochybnosti o svém
otcovství. V roce 1921 se stal ‰patnû
placen˘m funkcionáfiem KSâ v
Banské Bystrici. Ujal se i fiízení
dûlnick˘ch novin. Zmûnil i svÛj vzhled

i v Moskvû. V roce 1929 vynesl pát˘
sjezd do ãela tzv. karlínské kluky v
ãele s Gottwaldem. Jako jedin˘
protikandidát se postavil v roce 1934
pfii volbách proti Masarykovi. Slogan
komunistÛ znûl: „Ne Masaryk, ale
Lenin!“ Masaryk dostal 327 hlasÛ,
zatímco Gottwald 38. Bûhem
Mnichova v‰ak Gottwald bodoval,
kdyÏ tvrdil, Ïe Stalin pfiislíbil pomoc.
10. listopadu 1938 odletûl do Moskvy.
Pracoval v Komiternû nedaleko
Moskvy, pozdûji aÏ v Ba‰kirské Ufû. V
záfií 1944 dostal tûÏk˘ infarkt. Po
návratu v‰ak sliboval osobní,
obãanské a náboÏenské svobody a
choval se relativnû civilizovanû. V
roce1946 propaganda z nûj udûlala
Ïelezného muÏe, o ãemÏ svûdãilo i
heslo: „Na reakci je tvrd˘ jako cement,
proto aÈ Ïije soudruh Gottwald
Klement!“
Pfii vstupu do prezidentského úfiadu

se je‰tû v Lánech poklonil památce
TGM a zúãastnil se slavnostního Te
Deum, které slouÏil kardinál Beran.
Po vzoru Stalina pfiicházejí i na Hrad
rÛzné kultovní pfiedmûty. Nûkolik
obrazÛ bylo v‰ak bez me‰kání
spáleno, „protoÏe hrubû zkreslovaly
Gottwaldovu podobu“.
Marta Gottwaldová si na hradû s

chutí hrála na první dámu a v
srpnovém vedru se  objevila s li‰ãím
koÏichem kolem krku. Do hradní
kuchynû pfiinesla zásadní zmûnu: v‰e
se muselo spotfiebovat. Klement zatím
podléhal strachu, kter˘ léãil
alkoholem. Stihomam umocnila i
nevyléãitelná syfilida. Celkem
podepsal 230 rozsudkÛ smrti, z nich
bylo 180 vykonáno.
V posledním roce Ïivota se objevoval

velice zfiídka na vefiejnosti. PfiestoÏe
se bál jet do Moskvy, nakonec se
zúãastnil Stalinova pohfibu. Proti
doporuãení lékafiÛ letûl letadlem. V
Moskvû se jeho zdravotní stav váÏnû
zhor‰il. Pfii zpáteãní cestû do‰lo k
vnitfinímu krvácení a 14. bfiezna 1953
zemfiel. Jeho nepodafiená mumie byla
vystavena na Vítkovû a v roce 1962,
na pfiím˘ pfiíkaz prezidenta
Novotného, zpopelnûna. Jeho
manÏelka ho pfieÏila o pouhého pÛl
roku. Dcera Marta zemfiela po stfietu
s autem v roce 1998 a zeÈ Alexej
âepiãka v roce 1990.

abe
***
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Velk˘m zpestfiením âeského a Slovenského dne byla skupina Matuzalém z Bratislavy, kterou uvedl kazatel Ján Banko na horním
snímku. Matuzalém pÛsobí nepfietrÏitû od konce padesát˘ch let a v jiÏním Ontariu vystoupila na fiadû míst vãetnû Kitcheneru,
Pickeringu a Windsoru, dvakrát v Torontu a jedno z nejzdafiilej‰ích vystoupení bylo právû na Masaryktownu. Snímek uprostfied
vlevo zachycuje pfiedsedkyni Torontské odboãky âSSK Radmilu Locherovou pfii pokládání kvûtin u PamátníkÛ obûtí komunismu.
Vpravo jsou sokolské Ïeny pfii cviãení. Dole je skupina Moravanka.

âesk˘ a Slovensk˘ den 2003

Foto: abe/vk

Denní kronika
1.7.2003

Srba dostal osm let za
pfiípravu vraÏdy

Praha-právo-Na osm let do vûzení s
ostrahou poslal v pondûlí ãesko-
budûjovick˘ krajsk˘ soud b˘valého
generálního sekretáfie ministra zahraniãí
Karla Srbu. Shledal ho vinn˘m z pfiípravy
vraÏdy novináfiky Sabiny Slonkové. Proti
trestu se Srba na místû odvolal.
“Nejvy‰‰í míru zavinûní jsme shledali u

obÏalovaného Srby,” konstatoval
pfiedseda senátu Slavomír Cirhan, podle
kterého mûla b˘t motivem ãinu snaha
zabránit tomu, aby zmínûná novináfika
pokraãovala v rozkr˘vání rozsáhlé
korupãní aféry na ministerstvu. Dal‰í
aktéfii pfiípadu ode‰li s mírnûj‰ími tresty.
Podnikatelé Eva Tom‰ovicová a Michal
Novotn˘ se ‰esti lety, Petr Volf se ãtyfimi
lety a Jifií Slavík, kter˘ obstaral semtex,
jímÏ mûla b˘t vraÏda spáchána, dostal
podmínku. Kromû Srby se z odsouzen˘ch
nikdo k rozsudku nevyjádfiil a v‰ichni si
nechali zákonnou lhÛtu pro podání
odvolání. LhÛtu na rozmy‰lení vyuÏil i
státní zástupce Barnabá‰ Li‰ka.
Verdikt soudu si nûkdej‰í vysok˘ státní

úfiedník, kter˘ byl souãasnû odsouzen i
za nedovolené ozbrojování a drÏení
zakázan˘ch bojov˘ch prostfiedkÛ,
vyslechl bez známek emocí. Po
legendární sebedÛvûfie kdysi velmi
vlivného muÏe, v jehoÏ automobilu nalezli
policisté pfii prohlídce zhruba 30 miliónÛ
korun v ãeské mûnû a americk˘ch
dolarech, pistoli a tfii takzvané stfiílející
tuÏky, v‰ak nezÛstala ani stopa. Snad
jen stále peãlivû udrÏovan˘ sestfiih a
kvalitní oblek jej v˘raznû odli‰ovaly od
ostatních ãtyfi obÏalovan˘ch. Na slova
pfiedsedy senátu, která jej usvûdãovala z
plánování vraÏdy, nereagoval, pouze si
cosi nervóznû zapisoval na kus papíru.
Naopak dvû Srbovy Ïeny, b˘valá
manÏelka Aranka a souãasná Markéta si
od Cirhana vyslouÏily napomenutí za
nevhodné chování. Soud uznal Srbu
vinn˘m z toho, Ïe si objednal vraÏdu
nepohodlné novináfiky u Tom‰ovicové.
Ta podle rozsudku poÏádala o
zprostfiedkování fyzické likvidace
Novotného, kter˘ spolu s Volfem najal na
vraÏdu recidivistu Karla Rziepela-
Jánského, známého ve vimperském
podsvûtí pod pfiezdívkou Citrón. Rziepel
ov‰em spolupracoval s policií, v‰e jí
oznámil a ta následnû celou skupinu
pozat˘kala. Cena za Ïivot novináfiky mûla
ãinit pÛl miliónu korun.
Pfied zcela zaplnûnou jednací síní se

Cirhan v rámci odÛvodnûní rozsudku
podrobnû zab˘val majetkov˘mi pomûry
Srbov˘ch, u kter˘ch policisté napoãítali
statky za více neÏ 32 miliónÛ korun. Srba
tvrdil, Ïe peníze pocházejí od jeho otce,
kter˘ mu zanechal milión americk˘ch
dolarÛ. Podle soudce Cirhana v‰ak
nemohl Srba k takov˘m penûzÛm pfiijít
jinak neÏ prostfiednictvím úplatkÛ na
ministerstvu zahraniãí, jak o nich psala
Slonková a vypovídala Tom‰ovicová.
“Do‰li jsme k jedinému závûru. Tyto
peníze získal jako úplatky za

Toto ãíslo bylo dáno do tiskárny
ve stfiedu 2. ãervence 2003 v 16:16

Pfií‰tí ãíslo
 vyjde 24. ãervence 2003
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Dovoz potravin z âech, Moravy
a Slovenska
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* PraÏské uzeniny

* Cukráfiské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy

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

Pavel Votruba
(ATIO ASSOCIATE)
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ohodnocení studijních
v˘sledkÛ a dokumentÛ

Tel.: 416/760-9135
Fax: 1-888-258-9641

E-mail:
pavelvotruba@yahoo.com

1311-12

Süddeutsche Zeitung, kter˘ informaci o
Fischerovû dopise zvefiejnil jako první na
své internetové stránce. Místo-
pfiedsedkynû Poslanecké snûmovny
Miroslava Nûmcová (ODS) k návrhu
poznamenala, Ïe podobné v˘zvy mûly
pfiijít pfied referendem o vstupu âeska do
EU, “aby si ãeská vefiejnost mohla
uvûdomit v‰echny souvislosti, které se
vztahují k tomu kroku”. “Myslím si, Ïe je to
rozehrávání situace, kterou tito politici
musejí fie‰it u nich doma. Jak k tomu
pfiistoupit u nás, neumím zatím dát Ïádné
stanovisko,” fiekla âTK a âeskému
rozhlasu.
B˘val˘ ãesk˘ vyjednávaã od‰kodnûní

Jan Sechter, nyní chargé d´affaire
ãeského velvyslanectví v Berlínû se
domnívá, Ïe “je tfieba se zamyslet nad
tím, proã právû teì list Süddeutsche
Zeitung s touto vûcí pfii‰el, kdyÏ
Fischerovo vyjádfiení je jiÏ témûfi dva
mûsíce staré”. Poukázal pfiitom na
skuteãnost, Ïe Spolkov˘ snûm má v
nejbliÏ‰ích dnech projednávat smlouvu o
roz‰ífiení Evropské unie o deset zemí,
vãetnû âeska. O od‰kodnûní ãesk˘ch
obãanÛ nûmecké národnosti aÏ dosud
hovofiil hlavnû vicepremiér Petr Mare‰
(US-DEU), jehoÏ za to ale opozice, ãást
âSSD i nûktefií ãlenové vlastní strany
ostfie kritizovali. Mare‰ chce spolu s
nûkter˘mi vládními kolegy nejprve
analyzovat situaci, pfiedev‰ím zmapovat
poãet a sociální situaci lidí, kter˘ch by se
pfiípadné humanitární gesto vlády t˘kalo.
Minul˘ t˘den i ·pidla ve snûmovnû poprvé
oficiálnû pfiipustil, Ïe vláda by mohla
udûlat humanitární gesto vÛãi
pfiíslu‰níkÛm nûmecké men‰iny a dal‰ích
národnostních men‰in za to, Ïe byli po
druhé svûtové válce perzekuováni.

***

Dostál bojuje
proti ‰lechtici Kinskému

Praha-mfd/bit, ids.san-Ministr kultury
Pavel Dostál zahájil taÏení proti Franti‰ku
Oldfiichovi Kinskému. Ten vyhrál pût
soudních sporÛ o majetek zabaven˘ po
válce na základû Bene‰ov˘ch dekretÛ.
Dal‰ích 157 Kinského Ïalob leÏí u ãesk˘ch
soudÛ. Nárokuje si majetek za 40 miliard
korun. Ministr kultury chce zabránit
vracení majetku Kinskému a tvrdí, Ïe tyto
vyhrané soudy “prolamují Bene‰ovy
dekrety”. Dostál se dokonce kvÛli vracení
majetku Kinskému se‰el vãera veãer s
politiky v‰ech parlamentních stran.
Nakonec v‰ak Ïádné fie‰ení nena‰li.
Právníci fiíkají, Ïe v pfiípadû Kinského ani
najít nemohou. Dávají za pravdu
Kinskému a fiíkají, Ïe mu byl po válce
zestátnûn majetek neprávem. S nacisty
tehdy spolupracoval jeho otec. Franti‰ek
Oldfiich Kinsk˘ byl malé dítû. Politici tak
alespoÀ hledali cestu, jak by zabránili
získat rodov˘ majetek dal‰ím ‰lechticÛm.
“Hledali jsme obecnûj‰í fie‰ení,” fiekla po
setkání místopfiedsedkynû snûmovny
Miroslava Nûmcová (ODS). Dohodli
jediné: znovu se sejdou, tentokrát u
premiéra ·pidly, ale nevûdí kdy.
Dostálovy snahy se velmi nelíbí soudcÛm.
“Poãíná si jako vrchnostensk˘ orgán v
dobû totality. Kastuje lidi na ‰lechtice a
ne‰lechtice. KdyÏ jsou splnûny zákonné
podmínky, vrátit se to obãanovi musí,
padni komu padni. Jinak by ‰lo o
diskriminaci,” prohlásil ústavní soudce
Antonín Procházka. “MÛj klient
neuplatÀuje nárok na restituce, ale staví
na tom, Ïe o Ïádn˘ majetek nepfii‰el,”
uvedl vãera Kinského právník Jaroslav

âapek. Dodal, Ïe kdyby jeho klient
vysoudil praÏsk˘ palác Kinsk˘ch, asi by
se do nûj nastûhoval. V˘znamnou
obrazárnu by tam v‰ak ponechal.

***

Situácia sa nemení, národ
starne

BRATISLAVA-sme-(joã)- Vlani sa na
Slovensku uÏ druh˘ rok za sebou narodilo
menej ºudí, ako zomrelo. Obyvateºov
neubudlo len preto, Ïe sa sem
prisÈahovalo viac ºudí, ako odi‰lo.
·tatistick˘ úrad vãera zverejnil údaje o
demografickom v˘voji Slovenska v
minulom roku.
Minul˘ rok sa na Slovensko prisÈahovalo

o 900 ºudí viac, ako sa odtiaºto
odsÈahovalo. Krajina mala ku koncu
minulého roka o 210 obyvateºov viac ako
na jeho zaãiatku.
PôrodnosÈ klesá dlhodobo. „Poãet

Ïivonaroden˘ch detí sa postupne zniÏuje
uÏ od konca 70. rokov. Od konca 80.
rokov v‰ak zaznamenávame tak˘ pokles,
Ïe nasledujúce generácie sa poãetne
zmen‰ujú,“ tvrdí Danu‰a Jurãová z
V˘skumného demografického centra.
Demografi v˘voj povaÏujú za

nepriazniv˘. Na dôchodky ãoraz väã‰ieho
poãtu dôchodcov bude robiÈ ãoraz menej
ºudí. „Zmeny na trhu práce moÏno
oãakávaÈ uÏ okolo roku 2010,“ hovorí
Jurãová.
Jedin˘m z demografick˘ch javov, ktor˘

má uÏ dlhodobo dobr˘ trend, sú potraty.
Vlani sa potratom skonãilo o 651
tehotenstiev menej ako v roku 2001.

***

Sucho a úrodu uÏ
nezachráni ani dáÏì

BRATISLAVA-sme/(eko)-Hoci podºa
predpovede poãasia by mohlo zapr‰aÈ,
niã to nezmení na tom, Ïe tohtoroãné
sucho je mimoriadne. Hydrometeoroló-
govia odhadujú, Ïe tento jún sa stal
najteplej‰ím mesiacom v histórii
prevádzky ich staníc. Niektoré z nich sa
pouÏívajú od konca 19. storoãia.
„Bezmocne sa pozeráme, ako sa nám

celá úroda stráca pred oãami. Pôda je
Pokraãování na str. 8

zmanipulovaná v˘bûrová fiízení na
ministerstvu,” zdÛraznil pfiedseda senátu.
Napfiíklad od v˘konného fieditele
spoleãnosti Block Jifiího Sitára mûl tûsnû
pfied sv˘m zatãením pfievzít zhruba 5,5
miliónu korun za získání zakázky na
rekonstrukci zastupitelského úfiadu v
Záhfiebu. Úplatkáfiskou ãástí kauzy Srba
se policie stále je‰tû zab˘vá. Kromû Srby
je v ní uÏ obvinûno dal‰ích osm lidí.
Slonková nechtûla verdikt soudu nijak

komentovat. “Tímto pro mû cel˘ ten pfiíbûh
skonãil a víc k tomu nemám co fiíct,” fiekla
âTK. V nevinu svého muÏe naopak vûfií
Markéta Srbová. “ManÏel je nevinn˘.
Soud rozhodoval na základû v˘povûdi
jedné Ïenské, která evidentnû lÏe,” fiekla
po skonãení jednání Právu. O tom, Ïe
Tom‰ovicová kfiivû vypovídá, se soud
snaÏili pfiesvûdãit i Srbovi obhájci Miroslav
KfiíÏeneck˘ a Vít ·irok˘, ktefií nechali
zpracovat oponentní posudek k materiálu
zadanému orgány ãinn˘mi v trestním
fiízení. Z jeho závûru vyplynulo, Ïe
Tom‰ovicová trpí takzvanou bájnou
lhavostí. Soud ale tento posudek nebral
na zfietel. “Znalci pfiibraní obhajobou své
závûry neobhájili. Pokud jde o skutková
zji‰tûní, jsou jejich závûry nepouÏitelné,”
zdÛraznil Cirhan. Pfiípadem se nyní bude
zab˘vat Vrchní soud v Praze. Srbovi
advokáti tam budou poÏadovat znalecké
pfiezkoumání osobnosti Evy
Tom‰ovicové, na jejíÏ v˘povûdi stojí
pfieváÏná ãást dÛkazÛ. Podle advokáta
·irokého mÛÏe b˘t Srba obûtí nûjaké hry,
protoÏe soud jedny argumenty
Tom‰ovicové uznává a jiné, které by
svûdãily proti ní, ne.

***
2.7.2003

Klaus: Od‰kodnûní
odsunut̆ ch NûmcÛ

 je neÏádoucí
PRAHA - Novinky/Jifií Ro‰kot, Jaroslav

ZboÏínek, Jan Kovafiík-”Jsem plnû
pfiesvûdãen, Ïe o tûchto vûcech jsme si
své jasnû fiekli, Ïe nic nového k tomu
dodat není moÏné,” fiekl Klaus. Nicménû
ale dodal: “ Jakékoli pokusy, aÈ jsou
odkudkoli, které se pokou‰ejí bourat
status quo, vná‰et nûco nového a
nepfietrÏitû posouvat laÈku, která byla
jednou stanovena, jsou neÏádoucí,
ne‰Èastné a já myslím, Ïe by nemûly b˘t
konány,” uvedl prezident. Pfiedseda vlády
Vladimír ·pidla (âSSD) zase nesouhlasí
s návrhem bavorského premiéra
Edmunda Stoibera od‰kodnit obzvlá‰È
tûÏce po‰kozené sudetské Nûmce z
âesko-nûmeckého fondu budoucnosti.
Návrh, ke kterému se pfiipojil nûmeck˘
ministr zahraniãí Joschka Fischer, “jde
‰patn˘m smûrem”, fiekl âTK ãesk˘
premiér.
Problém mûli nastolit pfied referendem

Stoiberovu a Fischerovu iniciativu
nepodpofiil ani ministr zahraniãí Cyril
Svoboda (KDU-âSL). Potvrdil ale úvahy
ãeské strany, podle nichÏ by fond
budoucnosti pfiispûl ãesk˘m obãanÛm
nûmeckého pÛvodu. “âesko-nûmeck˘
fond má myslet na na‰e obãany, na
Nûmce, ktefií zÛstali v âeskoslovensku,
zÛstali ãesk˘mi obãany. Tito lidé se v
extrémní situaci, jako byla okupace,
osvûdãili,” fiekl Svoboda. ·éf zahraniãního
v˘boru Poslanecké snûmovny Vladimír
La‰tÛvka (âSSD) návrh také odmítl. “Na
základû reakcí evropsk˘ch partnerÛ jsem
pfiesvûdãen, Ïe tyto problémy jsou
pfiekonány, a my se k nim nebudeme
vracet,” citoval jej nûmeck˘ list
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MuÏ 58/178 rozveden˘,
mezinárodní fiidiã kamionu,
hledá za úãelem souÏití Ïenu

do 50 let.
Zájmy: lyÏování, turistika,

lodní sporty, rybafiení,
kemping.

MoÏnost pfiestûhování z âR
nebo SR. DÛm a zahrada v

Saskatchewanu.
Tel.: (306) 697-2201.

1313-13

Z  knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU. Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin

Petr ChudoÏilov: Rychlé peníze

absolútne vysu‰ená,“ sÈaÏuje sa
predseda poºnohospodárskeho druÏstva
v âeãejovciach na juhov˘chode
Slovenska. Podobne sú na tom aj ostatné
regióny, kde za posledného pol roka
spadlo len 40 percent obvyklého
mnoÏstva zráÏok.
Najviac t˘m trpí p‰enica, hrach a repka

olejná. Najmä p‰enica dozrela skôr ako
po iné roky a na mnoh˘ch miestach sa
Ïatva zaãala s dvojt˘ÏdÀov˘m
predstihom. „V˘nosy sú zatiaº
katastrofálne,“ povedal ‰éf zvolenskej
poºnohospodárskej komory Michal

StoroÏka. Na viacer˘ch miestach
odhadujú, Ïe úroda bude poloviãná oproti
normálu.
Riaditeº celoslovenskej poºnohospo-

dárskej komory Ivan Oravec povedal, Ïe
‰kody spoãítajú po Ïatve a „ak bude
v˘padok trÏieb vysok˘, obrátime sa na
vládu“.
Minister pôdohospodárstva Zsolt Simon

zatiaº odmietol tak˘ typ pomoci, na ak˘
doplatil ‰tátny rozpoãet v suchom roku
2000. Roºníci vtedy dostali vy‰e 1,5
miliardy korún a takmer polovicu museli
vrátiÈ, pretoÏe zle odhadli ‰kody.

***

Pokraãování ze str. 7 Policie rozpustila
dûtsk˘ tábor

Liberec-právo/Barbora Silná-Opilé dûti
potulující se po Fojtce na Liberecku byly
zfiejmû prvním signálem, proã se zaãala
liberecká policie zajímat o zdej‰í
prázdninov˘ stanov˘ tábor se sedmi
desítkami ‰kolákÛ. Jaké bylo v‰ak
pfiekvapení kriminalistÛ, kdyÏ v pondûlí
zjistili, Ïe tábor nelegálnû pofiádá osoba,
která byla v únoru leto‰ního roku
odsouzena za pohlavní zneuÏívání a
ohroÏování mravní v˘chovy mládeÏe.
Právu to v úter˘ fiekla tisková mluvãí
liberecké policie Vlasta Suchánková s
tím, Ïe policie rozhodla o ukonãení tábora
nejpozdûji do ãtvrtka.
“Provedli jsme místní ‰etfiení a skuteãnû

tam byl jeden nezletil˘ úãastník tábora
opil˘. Navíc jsme zjistili, Ïe je tábor
pofiádán nelegálnû, protoÏe ani Krajská
hygienická stanice v Liberci nebyla
informována o tom, Ïe se tábor koná, coÏ
je povinností pofiadatele oznámit,”
pokraãovala ve v˘ãtu Suchánková. Vãera
musela v tábofie zasahovat dokonce
liberecká záchranná sluÏba, která odsud
odvezla chlapce s pohmoÏdûninami
hrudníku do nemocnice. “Volali nám, Ïe
si úraz zpÛsobil tak, Ïe jedno dítû skákalo
na druhé. Pacienta jsme pfiedali na
chirurgickou ambulanci s podezfiením na
poranûní hrudníku,” potvrdila Právu
dispeãerka Územního stfiediska
záchranné sluÏby v Liberci. Na letní
stanov˘ tábor pÛvodnû pfiijelo podle
hlavního vedoucího a pofiadatele 21letého
Davida Tome‰e celkem 70 dûtí ve vûku
od 4 do 14 let. Na nû dohlíÏelo pût
dospûl˘ch osob - tedy dva vedoucí, jeden
zdravotník a dva praktikanti. “Hlavním
dÛvodem, proã tábor konãí, je podle mne
fakt, Ïe nám odjela zdravotnice, protoÏe
se jí to tady nelíbilo. Potom odjely nûkteré
dûti. Teì je tady 34 dûtí a musíme je do
ãtvrtka dovézt domÛ. Dûtem se tu ale líbí
a nikam nechtûjí,” hájil se v rozhovoru s
Právem táborov˘ vedoucí Tome‰. Své
únorové odsouzení pro dva mravnostní
trestné ãiny nikterak nekomentoval,
stejnû tak nevysvûtlil pololegální existenci
tábora.
“Volala mi dcera, Ïe se na tábofie pije

alkohol a jsou tam ‰patné hygienické
podmínky. Jel jsem pro ni, protoÏe to
znûlo naléhavû,” fiekl Právu v
telefonickém rozhovoru otec jedné z
úãastnic tábora. Také dal‰í dûti
kontaktovaly rodiãe a stûÏovaly si pr˘ na
nestandardní podmínky. Jeden z chlapcÛ
si zase popálil ruku, kdyÏ si hrál s hofiícím
umûl˘m podpalovaãem pepo, a chtûl
proto domÛ.
Îe na tábofie vládl velmi uvolnûn˘ reÏim,

si v‰imli místní lidé hned po jejich pfiíjezdu,
kdyÏ se dûti potácely po okolí. “Táhlo to
z nich jako ze sudu. Nikde Ïádn˘ vedoucí,
tak jsme si toho zaãali v‰ímat. To pfiece
není normální,” líãila Právu místní
starousedlice. ·etfiení na místû provedla
také kontrola z Krajské hygienické stanice
v Liberci.
“Tábor nám nebyl nahlá‰en, nevûdûli

jsme, kolik tam je dûtí, jak byla zaji‰tûna
lékafiská péãe. Potom jsme zjistili je‰tû
dal‰í nedostatky, pro které rovnûÏ
zahájíme správní fiízení,” podotkl fieditel
KHS Vladimír Valenta s tím, Ïe souhlasí
s ukonãením tábora. Jak upfiesnil, hrozí
pofiadateli aÏ dvoumiliónová pokuta ve
správním fiízení. “Policie uÏ zase zahájila
fiízení pro pfiestupek na úseku práce a
sociálních vûcí a pfiípad provûfiuje,”
potvrdila Suchánková.

 ***
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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:

BORÒVKOV¯ VRCH
Dramatick˘ pfiíbûh trumpetisty Krále, kter˘ prodûlal infarkt a
nyní se vrací domÛ ke své Ïenû, divadelní sboristce Hance,
dospívajícímu synovi i milovanému hudebnímu nástroji. Po

proÏité zku‰enosti si ov‰em neví rady ani se sv˘m zdravotním
stavem a co hÛfi, ani sám se sebou.

V urputném zájmu o svoji osobu ponûkud pfiehlédne, Ïe
zanedbává své nejbliÏ‰í, o kter˘ch je‰tû nedávno tvrdil, Ïe je

má rad‰i neÏ sám sebe. Pfiíbûh ryze souãasn˘, intimní a
kfiehk˘, kter˘ se bytostnû dot˘ká otázek smrti a skuteãn˘ch

hodnot Ïivota.

Hrají M. Donutil, Z. Adamovská, J. Dvofiák, P. Zedníãek, P.
Trojan, M. Mare‰, J. Hálek.

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

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

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû film

reÏiséra Du‰ana Kleina

Pastel: Maggie

PORTRÉTY, KRESBY, OLEJOMALBY, KOLÁÎEDu‰an Du‰ek: PoÏiãovÀa
Du‰an Du‰ek (1946) prozaik, básnik, filmov˘ a televízny scenárista, autor rozhlasov˘ch hier.

Debutoval prózou Strecha domu (1972), ìalej vydal o. i. Oãi a zrak (1975), Pi‰táãik (1980), Poloha
pri srdci (1982), Kalendár (1983), Náprstok (1985), Dú‰ky (1990), Milosrdn˘ ãas (1992), Kufor na
sny (1993), Príbeh bez príbehu (1994), Teplomer (1996), Pe‰o do neba (2000). Je laureátom Ceny
Dominika Tatarku. Vytvoril scenáre, napríklad k filmom Du‰ana Hanáka RuÏové sny (1976) a Ja
milujem, ty miluje‰ (1980). UkáÏky sú z rukopisu pripravovanej knihy Vták na jednej nohe, ktorá vyjde
tohto roku.  (Sme 28.6.2003)

PoÏiãovÀa pracovného náradia

Adama uÏ roky strihá iba ·korica. Presnej‰ie:
jeho vlasy. A e‰te presnej‰ie: na hlave. A vÏdy sa
to zaãne prechádzkou. Najprv sa dohodnú na
nejakom termíne, potom to ·korica nebadane
oddiali, vzápätí aj odloÏí, najãastej‰ie na najbliÏ‰iu
sobotu, lenÏe potom na to naozaj zabudnú - a uÏ je
tu ìal‰í koniec t˘ÏdÀa, Adam znovu otravuje, uÏ
by chcel maÈ letn˘ strih, takÏe ·korica uÏ opäÈ
horlivo prikyvuje, ostrihá ho, len ão sa spolu
poprechádzajú. Staãí aj polhodina. Na prechádzky
chodia ãasto, nejde teda o niã zvlá‰tne, ãudné je
len to, Ïe ·korica, inokedy vÏdy veselo dychtivá,
keì sa idú túlaÈ, stratí hneì pri dome náladu a po
chvíli ticha zaãne klásÈ akési zádumãivé aÏ
trúchlivé otázky.

Napríklad: „âo by si povedal na tak˘ inzerát -
osamelá ponoÏka hºadá svoj pár?“

Adam sa zasmeje, zdá sa mu to celkom vtipné, no
vzápätí vidí, Ïe ·korica krúti hlavou a ostáva
váÏna.

Potvrdí to aj tón ìal‰ej otázky: „A pamätá‰ sa na
tak˘ príkaz, keì nám mamy pri obliekaní kabátov
hovorili, chyÈ si rukáv? Pamätá‰ sa, ako sme ho
lovili, keì utiekol? Odporné, Ïe?“

Znovu pozrie na Adama, ãím sa do jej prísneho
pohºadu nebadane, ale viditeºne vkradne súcit,
vlastne sa pretvaruje.

„âo ti je,“ op˘ta sa Adam.
„Bolí ma chrbát a stæpiky svalov v krku.“
„Vrátime sa?“
„Nie, nie.“
Prechádzajú okolo parãíka s laviãkami; na jednej

z nich sedí dedko, vyhrieva sa na slnku, pri nohách
mu polihuje pes, zlat˘ retriever, takého by raz
chceli maÈ.

·korici to trochu, tentoraz zreteºne, zdvihne
náladu.

Podotkne: „LeÏiak svetl˘.“
Vzápätí sa vracajú.
„Vãera okolo mÀa pre‰iel jeden bezdomovec,“

povie ·korica. „Teraz neviem, ãi sa mi to iba zdá,
ale tu‰ím som chytila blchu.“

Adam pre istotu, ale o to v˘znamnej‰ie mlãí, uÏ
je pekne na‰tvan˘.

Ozve sa aÏ po otázke: „Ty pozná‰ svoje chute?“
„O ão ti ide?“
„To je veºmi jednoduché,“ povie ·korica.

„Nemám niã proti tomu, Ïe Èa musím ostrihaÈ, ale
nerada sa lúãim s tvojimi vlasmi.“

Ako vÏdy, Adama to zaskoãí, ako vÏdy doteraz,
Adama to dojme. DojímaÈ sa - to je jeho. A e‰te:
maskovaÈ to.

Po návrate domov sa vyzleãie do trenírok a
uprostred ob˘vaãky porozkladá noviny; zase sa
raz previnil. Z kúpeºne prinesie noÏniãky s
hrebeÀom a sadne si na malú stoliãku. ·korica ho
najprv rozãe‰e a potom ho zaãne strihaÈ.

Adamove vlasy padajú na ostrovãeky ãlánkov a
lákavo zalomen˘ch fotografií, vytvárajú na nich
drobné vlny, ãeria papierovú hladinu. NoÏnice sú
tupé a poriadne ‰ticujú. Adam trpí a zase sa
dojíma, pre zmenu sám nad sebou - a zase to
maskuje. Inokedy by ·korici nadával, teraz ani
nemukne, berie to ako trest. A navy‰e: zadíva sa na
jej bosé nohy a zrazu len zistí, Ïe obidva druhé
prsty má o ãosi dlh‰ie ako palce, taká milá
zvlá‰tnosÈ, no doteraz o nej nevedel. ëal‰í dôvod
na pokánie: vlastne ju poriadne nepozná. A keìÏe
ju nepozná, nemôÏe ju oceniÈ - a uÏ ani trochu
odmeniÈ alebo aspoÀ od‰kodniÈ.

Skú‰a to napraviÈ nohami, ºavaãkou aj pravaãkou,
pomaly posúva ostrihané vlasy a robí z nich Ïenám
na fotografiách fúzy; niektor˘m aj brady. MoÏno
sa ·korica zasmeje.

A moÏno ho pohryzie do ucha, najmä preto, aby
mu naÀ mohla prilepiÈ hojiv˘ bozk. Adam sa
hotuje, ako vykríkne, najprv od bolesti, potom od
radosti, v tele sa mu uÏ dopredu zaãína ‰íriÈ sladk˘
jed odpustenia.

***

Adam stratil okuliare, ale zistil to aÏ na druh˘
deÀ, vãera ich e‰te celkom iste mal; zrazu ich
nevedel nájsÈ.

Stalo sa to tak, Ïe chodil po meste, presúval sa
podºa papierika, na ktor˘ si naãmáral, ão v‰etko
chce vybaviÈ, z miesta na miesto, uÏ od rána v
ostrom slnku, aké ponúka zaãiatok apríla, ãistá a
vysoká obloha, keì je ‰ikmé svetlo násobené
odleskami z v˘kladov a okien, stromy sú bez
lístia a niã z toho jasu nezachytia, priãom tieto
záblesky akoby boli krikom svetla, ão sa mení na
britvu a reÏe dúhovku kaÏdého oka, ako je to v
známom surrealistickom filme Andalúzsky pes.

Práve preto si nasadil okuliare so zelen˘mi
sklami a ich spoºahliv˘mi UV filtrami. No niekde
ich stratil. Najhor‰ie na tom bolo, Ïe si nijako
nevedel spomenúÈ, kde sa to mohlo staÈ. Aj preto
si spomalene, krok za krokom, vybavoval chvíle,
ãi skôr miesta, kde ich e‰te mal - a kde uÏ mu
neskôr nesedeli na nose.

Stretol priateºku Egu. Oveºa lep‰ie si pamätal
jej slneãné okuliare ako svoje, ba mal pocit, Ïe
len vìaka jej okuliarom si pamätal na svoje:
vtedy ich e‰te celkom iste mal. Odviezol ju
autom do práce; mal to cestou domov. Aj pri
‰oférovaní ich e‰te mal, hoci to si skôr len
nam˘‰ºal, lebo vÏdy rád ‰oféroval v tmav˘ch
okuliaroch.

TakÏe presnej‰ie: moÏno ich e‰te mal.
Vlastne mu akosi väã‰mi prekáÏalo, Ïe nevie,

kde a kedy o ne pri‰iel, ako to, Ïe ich nemá; keby
presne urãil okamih, keì ich e‰te mal (a potom
uÏ nemal) na nose, moÏno by tam vedel dosadiÈ
aj miesto, kde práve v tej chvíli bol - a niekde tam
by zaãal hºadaÈ.

To sa mu v‰ak nedarilo.
Znovu a znovu si v hlave prehrával ten ist˘ klip:

ide po ulici, stretne redaktorku z rozhlasu, ktorá
si pod líãidlá ukr˘va pehy na tvári, lebo nechce,
aby jej ich videli aj ºudia, ktorí si to nezaslúÏia,

ão by mohol byÈ aj Adam, ale ten ju presviedãa,
Ïe takúto krásu nemá schovávaÈ, mohla by o Àu
prísÈ, pehy by si mohli vybraÈ aj niekoho iného -
u koho budú vítané a verejne ‰Èastné; potom
stretne pani so psom, ktorému in˘ pes dotrhal
ucho, takÏe ho má vystuÏené pri‰it˘mi
perleÈov˘mi gombíkmi, ão vyzerá hrozne, ale
majiteºka tvrdí, Ïe je to jedin˘ spôsob, ako ucho
zachrániÈ, nie je predsa sadistka, ako si ºudia
myslia, ãomu Adam prisvedãí, ale ani tak sa
nestrasie husej koÏe; vzápätí stretáva maliara
Teryho, kamaráta v rozopnutom plá‰ti, ktor˘
okolo neho vÏdy a v‰ade ‰íri dobrú náladu, pod
bradou mu veje a poletuje kresba fialového
kvetu na hodvábnej ‰atke a prená‰a vánky úsmevu
na jeho tvár, Adam sa s ním objíme, toto v‰etko
zaÏíva, aÏ napokon stretne Egu, odvezie ju do
roboty, ide domov - a trápi sa, ão bolo ìalej.

Zdá sa mu, Ïe práve v t˘chto chvíºach okuliare
uÏ nemal, lebo práve od tohto momentu zo
vãeraj‰ka uÏ niã nevidí.

Strácanie je zabúdanie.
AÏ neskoro veãer si spomenie, Ïe hneì potom

i‰li s kamarátom JoÏkom - do záhrady orezávaÈ
konáre ovocn˘ch stromov, opäÈ autom, zastavili
sa v poÏiãovni pracovného náradia, lebo
potrebovali dobrú pílu a práve tu sa preru‰ená
pieseÀ (ako sa kedysi volal slovensk˘
socrealistick˘ film) jeho klipu zo vãeraj‰ieho
dÀa opäÈ spojí. V miestnosti je priemyselná TV,
vnútorn˘ obvod, kamera pod stropom a dva
televízory na policiach, Adam na ich obrazovkách
vidí sám seba pre istotu dvakrát - a na nose vidí
svoje okuliare, teraz je to uÏ jasné alebo aspoÀ
nádejné: okuliare zabudol v záhradnom domãeku.

Te‰í sa, Ïe má, ão uÏ oplakal.
Aj vãeraj‰í deÀ.
No koºko ich nemá. A uÏ nikdy nenájde. Raduje

sa. A zrazu si povie: Mal by som tie okuliare
strácaÈ ãastej‰ie.

Jed
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Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

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

Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
OstravaOstravaOstravaOstravaOstrava
Ko‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰ice

PraguePraguePraguePraguePrague
BratislavaBratislavaBratislavaBratislavaBratislava
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LOVAKOTOUR
Rozdíl
Kdykoli nav‰tívím své mûsto Prahu,
neopomenu, kromû náv‰tûv divadel, v˘stav
a koncertÛ klasické hudby (pfieváÏnû v
kostelích) nav‰tívit nûkolik jazzov˘ch
praÏsk˘ch barÛ (U staré paní, Agharta,
Reduta a jiné). V tûchto podnicích je k
dostání jak pití tak i nûco k jídlu, delikatesa,
kdyÏ ne zrovna veãefie. Ale ti kdoÏ pfiijdou,
naslouchají v˘konÛm úãinkujících. Pfii‰li si
poslechnout hudbu, aniÏ by se nûjak museli
omezovat v jídle nebo pití. Naslouchají
v‰ak pozornû a ti‰e.
V rámci leto‰ního (2003) Mezinárodního
jazzového festivalu ve Vancouveru za‰el
jsem si veãer do hotelu Pan Pacific, kde
duo (basa, kytara) doprovázelo zpûvaãku
Karin Plato, jednu ze souãasn˘ch
‰piãkov˘ch jazzov˘ch zpûvaãek ve
Vancouveru. V‰ichni tfii muzikanti
vyznaãovali se delikátností projevu a
jazzovou muzikálností. Basista i kytarista
patfií také ke ‰piãkov˘m v tomto mûstû.
Navíc pak, prostfiedí je nádherné, sotva
kde bûÏné. Z pfiíjemn˘ch klubovek pfiítomní
hledí prosklen˘mi stûnami podniku na
zátoku Pacifiku, z níÏ v pozadí pozvedají
se k obloze hory. Podívaná bezmála
k˘ãovitá.
V první polovinû programu nûkolik hostÛ
skuteãnû vystoupení sledovalo a reagovalo
potleskem. V posledních dvou hodinách
se ale situace znaãnû zmûnila. Hluk hovoru
a smíchu sílil. RozhlíÏel jsem se kolem a
smutek mne jímal. UÏ jenom jedna
manÏelská dvojice sledovala program a
reagovala na nûj. Pfied poslední sérií
ode‰la, pán pravil, Ïe ten klábos kolem uÏ
nemÛÏe vydrÏet.
Já je‰tû zÛstal. KdyÏ muzikanti znovu
pokraãovali, zdálo se mi, jakoby jejich
v˘kony vrcholily. Konãili znamenitou
interpretací skladby Cheek to Cheek. Zpûv
K. Plato jen sotva se prolínal Ïvanûním
hostÛ. Rozhlédl jsem se kolem. Byl jsem
skuteãnû jedin˘m posluchaãem. Jedin˘m,
kdo úãinkující odmûnil potleskem.
Tyto fiádky nejsou oslavou mojí pozornosti.
Jsou smutn˘m pozorováním, kon-
statováním. Vím, Ïe jazzoví muzikanti
vystupující pfieváÏnû v barech, jsou snad
na podobnou atmosféru zvyklí a takovou
ochablost pozornosti obecenstva snad ani
nevnímají. Pfiesto v‰ak jsem byl v poku‰ení
fiíci zpûvaãce po skonãení programu: „Jaká
‰koda, Ïe házíte perly sviním.“ Ov‰em, Ïe
jsem to nefiekl. ZÛstalo u poku‰ení a
nutkání.
Toto pozorování neplatí samozfiejmû pro
publikum koncertÛ hudby klasické. To by
ostatnû ani nebylo moÏné. JenÏe, podstata
mého zklamání zÛstává. A myslím, Ïe je

také vûcí vedení toho ãi onoho podniku,
kde se podobná jazzová vystoupení konají,
aby vhodné prostfiedí zajistilo. Tak je tomu
dosud, pokud vím, ve Vancouveru snad
jen v podniku The Cellar, jehoÏ vlastníkem
je vynikající saxofonista, kter˘, nebo v jeho
nepfiítomnosti vedoucí podniku, poÏádá
náv‰tûvníky, aby více pozornosti vûnovali
muzice a ménû talífiÛm, sklenicím a klábosu
se spolustolovníky ...

***

Pfiece jenom ...

Nerozhodné poãínání Rady bezpeãnosti
OSN a ona trapnost kolem Rezoluce 1441
s nedodrÏovan˘mi závûry a usneseními
ovlivnily mÛj názor na iráckou krizi a její
fie‰ení. Pfiiklonil jsem se k fie‰ení
amerického presidenta.
Takové rozhodnutí podpofiilo nûkolik jin˘ch
faktorÛ: historická zku‰enost s
nerozhodností demokratick˘ch zemí v dobû
nástupu Hitlera k moci, prokazatelná
bestiálnost reÏimu Sadama Husajna, a
potenciální nebezpeãí budoucího v˘voje
Iráku pro cel˘ demokratick˘ svût. Ov‰em,
kaÏdé pro má své proti a nebylo tomu jinak
ani tentokrát. Ze v‰ech protiargumentÛ
zneklidÀoval mû nejvíce ten, Ïe Spojené
státy americké pfiipravují útok na stát, kter˘,
aã krajnû totalitní, v posledních deseti letech
Ïádnou agresi neprovedl. Nakonec rozhodl
onen argument Husajnova vlastnictví
zbraní hromadného niãení, pfiedkládan˘
administrativou Spojen˘ch státÛ jako fakt.
Navzdory pesimistick˘m prognózám, Ïe v
pfiípadû útoku budou mít USA obnovu fiaska
války ve Vietnamu, v‰e skonãilo bûhem
jediného mûsíce. Sadam Husajn sice
polapen nebyl a vojska anglická a americká
nebyla vítána s jednoznaãn˘m nad‰ením
IráãanÛ. Dosud dochází k lokálnímu odporu
a situace v zemi není zdaleka takovou,
jakou by po svrÏení tyrana mûla b˘t. Dosud
obãas americk˘ nebo britsk˘ voják pfiijde o
Ïivot a dosud ben Ladin stejnû jako Sadam
Husajn, jeho synové a jiní jemu blízcí jsou
na svobodû. Kde jsou ti dva hlavní strÛjci
souãasného neklidu ve svûtû, jak se zdá,
nikdo neví. A nebo ví a nepoví.
G. Bush vûfií,  Ïe získání vûrohodn˘ch
dÛkazÛ vlastnictví zbraní hromadného
niãení iráck˘m diktátorem je neÏ otázka
ãasu. Ten ale dál bûÏí sv˘m neúprosn˘m
tempem. Pokud ony zbranû zhouby
nebudou s vûrohodností nalezeny, sotva
to cosi zmûní na tom, Ïe jedna zemû byla
zbavena tyrana a vraha. Na druhé stranû
to ale mÛÏe mít neblah˘ vliv na politickou
situaci ve Spojen˘ch státech americk˘ch,
stejnû jako na vztahu USA a Evropy. Mám
zato, Ïe pro svût sotva co hor‰ího by se
mohlo stát neÏli trvající a váÏné
nedorozumûní mezi Evropou a Amerikou,
zdÛvodÀované souãasnou politikou
americké vlády, pfiípadnû neblah˘m vlivem
americké ãásti kultury jeÏ je pakulturou ãi
nepopiratelnou americkou ekonomickou
rozpínavostí.
A proto doufám, Ïe v brzké dobû budou
pochybovaãÛm o správnosti Bushova
rozhodnutí pro akci v Iráku nabídnuty solidní
a vûrohodné dÛkazy, solidnûj‰í neÏ ony
dosavadní. Zloãiny Sadama Husajna dosud
prokázané jsou dostateãn˘m dÛvodem k
invazi, ale opodstatnûní argumentÛ C.
Powella v dobû oné krize v OSN   prospûlo
by politickému klidu  stejnû jako pozici
Spojen˘ch státÛ americk˘ch.
USA jsou natolik ekonomicky a vojensky
silné, Ïe ani pfiípad opaãn˘ nepoloÏí je na
lopatky. Ale prokazatelnost argumentÛ
uvádûn˘ch jakoukoli zemí kromû totalitní,
a tím spí‰e velmocí jakou je Amerika,
rozhodnû by  situaci ve svûtû velmi
zjednodu‰ila.

Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Hácha - tragická postava
svévoln˘m v˘myslem, Ïe Hácha byl z
Lán odvezen do vûzeÀské cely, plné
blech a ‰tûnic… NemÛÏe k nûmu ani
jeho dcera Milada… Takov˘ popis vytváfií
dojem t˘rání protektorátního prezidenta,
coÏ má k pravdû dosti daleko. I S. Berton
z Austrálie, kterého nelze podezírat z
nadrÏování âechÛm pí‰e (Nov˘ domov
30.10.1999): 13. kvûtna byl Hácha v
doprovodu dvou stál˘ch o‰etfiovatelek
pfievezen do vûzeÀské nemocnice na
Pankráci. Pfievoz fiídil osobnû policejní
rada Engelman a Háchova dcera Milada
Rádlová jej dennû nav‰tûvovala a nosila
mu ‰unku. Jeho osobní stav byl uÏ od
roku 1943 ‰patn˘ a 27. 6. Hácha umfiel.
Jeho tûlo bylo pohfibeno na
Vinohradském hfibitovû. Nevím, proã my
sami si dûláme prÛbûÏné dûjiny na‰í
historie hor‰ími nebo lep‰ími, neÏ jaké
skuteãnû byly. V dne‰ní dobû vychází
mnoho historick˘ch pramenÛ a je nûkdy
obtíÏné se pravdivû orientovat. Proto
záleÏí na fundovanosti autorÛ tûchto dûl.
ZájemcÛm o tuto smutnou tématiku
na‰ich dûjin doporuãuji práce
univerzitních profesorÛ R. Kvaãka
ObÏalovaná je vláda, T. Pasáka Pod
ochranou fií‰e a âesk˘ fa‰ismus. RovnûÏ
zajímavá je kniha kolektivu autorÛ
Rozumût dûjinám. (Název kapitoly Hácha
- tragická postava dala redakce Satellitu.
V knize Deset prezidentÛ má tato kapitola
název MuÏ, kter˘ musel zklamat, pozn.
red.)

Vladimír Bubák - Kitchener
***

Podûkování
VáÏená paní
Radmila Locherová - âSSK
VáÏená paní,
dovolte mi, abych Vám jako starosta

mûsta Beroun jménem sv˘m i obãanÛ
mûsta Beroun podûkoval za to, co jste Vy
a organizace, kterou zastupujete
vykonaly pro na‰e mûsto. Myslím tím
v˘raznou finanãní pomoc poskytnutou
skromné pracovité instituci, dlouhodobû
pÛsobící v na‰em mûstû - Centru pro
nesly‰ící v Berounû.
Bez pomoci lidí, ktefií dobrovolnû

obûtovali desítky hodin svého volného
ãasu, aby poskytli potfiebné technické
vybavení ãi finanãní pomoc, aniÏ by
oãekávali jakoukoli náhradu, by se na‰e
mûsto rozhodnû neobe‰lo. Za to, Ïe deset
mûsícÛ po povodni je situace v na‰em
mûstû taková, jaká je, patfií velk˘ dík i
Vám.
S úctou

MUDr. Jifií Besser
***

Rád bych jen velice struãnû projevil
nesouhlas s tfietí ãástí recenze knihy p. L.
Budínského Deset prezidentÛ (Hácha -
tragická postava).
Samotná Historie, pod jejímÏ titulkem je

na str. 5 Satellitu ze dne 19.6. 2003
recenze uvefiejnûna, se musí ãervenat.
Pravdivé historie je zde totiÏ pomûrnû
málo. Vedle drobn˘ch, bezv˘znamn˘ch
v˘myslÛ (Háchova úleva, Ïe volbou
nepro‰el - byl jedin˘m kandidátem) je
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Slovenská liga
Pohár UEFA pre PetrÏalku,

Slovan s debaklom
BRATISLAVA- sme/(per, sb)- Posledné

36. kolo I. futbalovej ligy vyrie‰ilo aj
poslednú tajniãku. Pohár UEFA si v
budúcej sezóne zahrá na úkor Slovana
Bratislava Artmedia PetrÏalka. Tá o tom
rozhodla víÈazstvom v Dubnici 1:0, hoci
by jej staãila aj prehra, lebo Slovan
podºahol na Interi v bratislavskom derby
zahanbujúco 2:5.
V súboji dvoch posledn˘ch tímov sa

zrodila medzi Ko‰icami a Trenãínom
remíza 3:3. Vypadávajúce Ko‰ice
zachránili aspoÀ bod v závere stretnutia.
Aj Ïilinsk˘ majster sa rozlúãil remízou, s
RuÏomberkom 2:2, keì v stretnutí musel
dva razy doÈahovaÈ náskok súpera. V
poslednom stretnutí si Trnava poradila s
Púchovom hladko 4:0 a rozlúãila sa s
fanú‰ikmi pätnástym víÈazstvom sezóny.

Závereãná tabuºka
1. Îilina 36 21 7 8 69:31 70
2. PetrÏalka 36 20 7 9 49:32 67
3. Slovan 36 19 6 11 60:42 63
4. Trnava 36 15 11 10 55:47 56
5. Púchov 36 14 8 14 46:47 50
6. Inter 36 12 7 17 48:58 43
7. Dubnica 36 12 7 17 41:52 43
8. RuÏomberok 36 12 6 18 45:60 42
9. Trenãín 36 11 5 20 48:69 38
10. Ko‰ice 36 6 12 18 41:59 30

Zimní olympiádu 2010
uspofiádá kanadsk˘

Vancouver
PRAHA - flashnews-Marek Burkert,

âTK-”Mezinárodní olympijsk˘ v˘bor
oznamuje, Ïe 21. zimní olympijské hry
byly pro rok 2010 pfiidûleny mûstu
Vancouver,” vyfikl v 17:43 ‰éf MOV
Jacques Rogge. Kanada se doãká her
znovu po 22 letech. Naposledy se konaly
v Calgary v roce 1988. Slavnostní
vyhlá‰ení volby dûji‰tû zimních
olympijsk˘ch her pro rok 2010 otevfiely
podmanivé tóny Vltavy od Bedfiicha
Smetany a pohledy na Prahu. Ceremoniál
oznámení vítûze mimo jiné uvádûla
b˘valá slavná italská bûÏkynû na lyÏích
Manuela di Centaová. Roggemu pfiinesla
zapeãetûnou obálku s v˘sledkem volby
za zvukÛ fanfár mladá taneãnice Katefiina
Korãálová v národním kroji. Ihned po
vyhlá‰ení Vancouveru propukla v sále
hotelu Hilton kanadská radost. “Gratuluji
Vancouveru, gratuluji Kanadû,” snaÏila
se Di Centaová pfiekfiiãet vfiavu v sále.
Salcburk vypadl v prvním kole Do prvního

kola volby zasáhlo 113 ãlenÛ MOV,
Raku‰an se zapojit nemohl. Pfiípadn˘
vítûz tedy potfieboval 57 hlasÛ, které v‰ak
nikdo nezískal. V druhém kole mohlo dát
svÛj hlas 114 ãlenÛ MOV. Nadpoloviãní
vût‰ina tedy ãiní 58 hlasÛ, které staãí
jednomu ze zbyl˘ch kandidátÛ k
pofiadatelské jistotû.

***

 Vlastenec Gretzky dál nerad
létá, ale mûsto se mu líbí

Praha-mfd/KAREL KNAP-Vlasy
rozãep˘fiené, rukávy na bílé ko‰ili
frajersky ohrnuté. Hokejov˘ fenomén
Wayne Gretzky pfii‰el na tiskovou
konferenci v hotelu Intercontinental
leÏérním krokem. Své zdej‰í poslání, tedy
podporu Vancouveru coby kandidáta na
pofiádání olympiády 2010, ale bere váÏnû.
“Jsem hrd˘ Kanaìan, chci ukázat svou
vlast jako skvûlé místo. Doufám, Ïe ve
stfiedu usly‰íme od olympijského v˘boru
rozhodnutí, jaké chceme sly‰et,” fiekl.
Zasmu‰il˘, aÏ nepfiítomn˘ v˘raz prokládal
dvaaãtyfiicetilet˘ muÏ perfektními
úsmûvy. Jakmile je fotografÛm nabídl,
pokaÏdé se sálem rozeznûlo cvakání
spou‰tí. Za stolem sedûli dal‰í tfii hosté,
zámofi‰tí i ãe‰tí novináfii se v‰ak ptali
takfika jen Gretzkého.
Jak jste se vlastnû dostal do role

agitátora za Vancouver? Byla to va‰e
aktivita?
Víte, Ïe létám nerad. Nehnal bych se

‰estnáct hodin z Kalifornie, kdybych nebyl
pfiesvûdãen˘, Ïe dûlám správnou vûc.
Nevadilo vám, Ïe cestujete do âeska,

jehoÏ muÏstvo vás jako hráãe v Naganu
1998 pfiipravilo o postup do olympijského
finále?
(hlasitû se zasmál) No to je dobré!

(Ïertem) Je‰tû Ïe pak pfii‰lo Salt Lake
City 2002! Díky tomu mi to nedûlalo Ïádn˘
problém. Víte, nûkdy ve sportu udûláte
v‰echno, co mÛÏete, ale nestaãí to. Já
mám z Nagana krásné záÏitky. Z
olympijské vesnice, z kabiny. AÏ na ten
v˘sledek... Ale alespoÀ mûla Kanada o
ãtyfii roky pozdûji je‰tû vût‰í motivaci.
Jak jste si coby manaÏer uÏil triumf

kanadského muÏstva v Salt Lake City
2002?
Byla to unikátní událost! Po padesáti

letech zlato pro Kanadu. Celá zemû se
semkla kolem tfiiadvaceti hráãÛ. Jsem
rád, Ïe jsem aspoÀ maliãko mohl pomoci.
I kdyÏ se o tu medaili zaslouÏili hlavnû

hráãi Lemieux, Yzerman a Brodeur. Já
jsem tam jenom sedûl a byl nervózní.
(zasmál se)
Co pro vás olympiáda znamená v

porovnání tfieba s triumfy a rekordy v
NHL?
VyrÛstal jsem se snem hrát NHL. Tehdy

je‰tû ne‰lo nastoupit v NHL i na olympiádû
zároveÀ. Mít Stanley Cup je úÏasné.
JenÏe nic se nevyrovná pocitu, kdyÏ
vyhrajete medaili pro vlast. Jdete na
stupnû vítûzÛ... Podle mû je úãast
profesionálÛ na olympiádû pro NHL
dÛleÏitá a pozitivní.
Jak jste strávil pondûlí v Praze?
Nikdy jsem tu nehrál hokej a jsem tady

poprvé. S rodinou jsme se procházeli,
trochu nakupovali, obûdvali jsme v
restauraci ve mûstû. S mou paní jsme se
veãer potkali s panem Jágrem a panem
Nedvûdem. Oni jsou na svou zemi hrdí a
vÏdycky mi o tomhle mûstû hodnû
vyprávûli. A opravdu, byl to skvûl˘ den.

 ***

Návrat Ha‰ka do NHL je
zase o nûco blíÏ

Detroit, Praha-mfd/kap-Co se pÛvodnû
zdálo jako pfiíbûh Ïánru science fiction,
vypadá teì docela vûrohodnû. B˘val˘
hokejov˘ gólman Dominik Ha‰ek moÏná
brzy opustí vlast, kde je trestnû stíhán, a
znovu vtrhne do zámofiské fií‰e zvané
NHL. Klub Detroit Red Wings na poslední
chvíli vyuÏil opce na prodlouÏení smlouvy
s Ha‰kem. Pojistil si tak práva na jeho
pfiípadné pÛsobení v lize. JestliÏe se
osmatfiicetilet˘ brankáfi rozhodne vrátit
do NHL, nemÛÏe jednat s jin˘mi t˘my.
“Doufám, Ïe dá vûdût co nejdfiív,” fiekl
detroitsk˘m novináfiÛm Ken Holland,
manaÏer Red Wings. Ha‰ek uzavfiel
kariéru pfied rokem, krátce po triumfu ve
Stanley Cupu. Navzdory naléhání
fanou‰kÛ i spoluhráãÛ prohlásil, Ïe nemá
motivaci a Ïe by rád pfiestûhoval rodinu
domÛ do Pardubic. Nepodepsal v‰ak
dokumenty o odchodu do penze, takÏe
mu nyní v comebacku nestojí Ïádná
pfiekáÏka. Podle nedávného vyjádfiení
pardubické okresní státní zástupkynû mu
v odchodu asi nezabrání ani policie.
Ha‰ek je obvinûn z trestného ãinu ublíÏení
na zdraví, neboÈ v kvûtnu pfii zápase na
koleãkov˘ch bruslích zbil soupefie. Právû
po téhle aféfie se rozvinuly debaty o
obnoveném pÛsobení Ha‰ka v Detroitu.
“UÏ mûsíc se nûco dûje,” fiekl Jaromír
Heny‰ z agentury, jeÏ “Dominátora”
zastupuje. Jeho kanadsk˘ kolega Rich
Winter ani sám Ha‰ek se k budoucnu
nechtûjí vyjadfiovat. “Nechával jsem
Ha‰anovi vzkaz na záznamníku, jestli se
mám postarat o víza, ale neozval se,”
tvrdí Heny‰. “Urãitû se jedná. Kdyby to
tak nebylo, Detroit by na nûj pfiece pro nic
za nic neuplatnil opci!” Jeden z nejlep‰ích
brankáfiÛ v‰ech dob se pfied pár dny ve
Vídni se‰el s detroitsk˘m kouãem Davem
Lewisem. Bavili se o “jakési spolupráci”.
“Pfieju Ha‰kovi v‰e nejlep‰í, rád se na nûj
dívám,” fiekl v Praze legendární Wayne
Gretzky. “Taky jsem po uzavfiení kariéry
váhal, jestli jsem neskonãil moc brzo. Ale
teì vím, Ïe jsem udûlal dobfie.” Ha‰ek by
za rok vydûlal 8 milionÛ dolarÛ, tedy asi
217 milionÛ korun. Red Wings by se v‰ak
nejdfiív museli zbavit dosavadní jedniãky,
Curtise Josepha. Kdekoho v Detroitu
lavírování ãeského esa dráÏdí. “Ha‰ka
uÏ nejspí‰ nudilo mlátit soupefie v in-line
hokeji,” objevilo se v ostrém komentáfii
listu Detroit Free Press. “Vypadá to, Ïe
se mu prostû zachtûlo je‰tû jedné tuãné
v˘platy.”

***

 âech zÛstává v Rennes
RENNES -právo/ãtk-âesk˘ reprezentaãní

brankáfi Petr âech stráví pfií‰tí sezónu ve
francouzském prvoligovém klubu Stade
Rennes. Vedení klubu se rozhodlo
ãeského brankáfie je‰tû rok v t˘mu udrÏet,
poté údajnû dostane jedenadvacetilet˘
âech svolení k pfiestupu. “Mûsíc jsme na
toto rozhodnutí ãekali. MÛÏeme vést
jednání o pfiestupu a zároveÀ máme
povolení smlouvu dopfiedu podepsat,”
fiekl hráãÛv manaÏer Pavel Zíka, kter˘
takovou variantu pfiivítal. “Za rok budeme
v Evropské unii a pro jednání napfiíklad
se ‰panûlsk˘mi celky, kde mohou hrát
jen tfii cizinci mimo zemû EU, to pro nás
jistû bude v˘hoda,” naznaãil. âech
pfiestoupil do Rennes loni v ãervenci za
ãástku blíÏící se 150 miliónÛm korun. Zde
podepsal smlouvu na pût let. Po
v˘born˘ch v˘konech se ocitl v hledáãku
nejslavnûj‰ích svûtov˘ch klubÛ -
nejhlasitûji se mluvilo o zájmu Barcelony
a lond˘nského Arsenalu.

***

  Vachou‰ek uÏ patfií
Marseille

Praha-právo/ãtk-To, o ãem se hovofiilo
uÏ dlouhou dobu, je koneãnû uzavfieno.
Tfiiadvacetilet˘ fotbalista ·tûpán
Vachou‰ek se stal definitivnû hráãem
Olympique Marseille. Reprezentaãní
útoãník podepsal pûtilet˘ kontrakt jiÏ v
pátek, vãera se s Francouzi dohodla i
Slavia. PraÏané za hráãe získali 2,5
miliónu eur, v pfiepoãtu témûfi 79 miliónÛ
korun. Deset procent z pfiestupové ãástky
v‰ak pfiipadne b˘valému Vachou‰kovu
klubu Teplicím. “Jednání byla sloÏitá, ale
funkcionáfii Marseille splnili na‰e
poÏadavky,” fiekl generální fieditel Slavie
Vladimír Le‰ka. Vachou‰kÛv roãní pfiíjem
se bude blíÏit dvaceti miliónÛm korun,
navíc si mÛÏe hodnû polep‰it díky
v˘konnostním bonusÛm.

***

Gáborík rokuje, Sekerá‰ vo
Wild konãí

MINNEAPOLIS - sme/tasr-Slovensk˘
hokejista Marián Gáborík dostal základnú
ponuku od svojho klubu Minnesota Wild.
Rokovania jeho agenta s vedením o
dlhodobej zmluve v‰ak pokraãujú a v
prípade rozporov môÏe ‰tatút mladého
útoãníka ísÈ 15. júla na arbitráÏny súd
NHL.
Gáboríkovi po skonãení sezóny vypr‰ala

trojroãná maximálna nováãikovská
zmluva a stal sa tak obmedzen˘m voºn˘m
hráãom. Minnesota má právo s ním
rokovaÈ a predostrieÈ mu nové podmienky
kontraktu. KeìÏe sa v‰ak Slovák v
uplynulom období stal nielen hviezdou
tímu, ale aj celej NHL, nároky jeho agenta
pôjdu vysoko. Ak by rokovania vyústili do
arbitráÏneho konania, komisia sa vo
väã‰ine prípadov prikláÀa k sumám
poÏadovan˘ch hokejistami. V prípade
nere‰pektovania rozhodnutia klub stráca
na svojho hráãa práva a ten môÏe rokovaÈ
s ak˘mkoºvek in˘m klubom profiligy.
Minnesota nevyuÏila právo opcie na

slovenského hokejistu ªubomíra
Sekerá‰a. Roãn˘ plat 1,3 milióna dolárov
pre veterána zadn˘ch radov sa zdal
vedeniu budujúcemu perspektívny tím
priveºk˘m luxusom. Slovensk˘ obranca
tak svoju púÈ v drese divochov konãí. Na
trhu NHL by ho mohol angaÏovaÈ in˘
klub, v prípade nezáujmu sa Sekerá‰
vráti do Európy.

***

Pivarník v S. Arábii
RIJÁD-sme/ãtk-Slovensk˘ tréner Ján

Pivarník sa od novej sezóny ujme
saudskoarabského klubu Al Kadisíja. B˘val˘
hráã Slovana Bratislava a majster Európy z
roku 1976 prevezme podºa agentúry AFP
muÏstvo po tuniskom trénerovi Ahmedovi Al
Ajlánímovi. Vedenie klubu sa rozhodlo pre
zmenu trénera, pretoÏe v uplynulej sezóne
tím obsadil v domácej lige aÏ tretie miesto

***

Skvel˘ Charfreitagov
slovensk˘ rekord

PRAHA-sme/sita-Kladivár Libor Charfreitag
utvoril na atletickom mítingu IAAF Grand Prix
II Memoriál Josefa OdloÏila v Prahe slovensk˘
rekord, keì v druhej sérii dosiahol v˘born˘
v˘kon 81,81 m. Svoje vlastné predchádzajúce
maximum z 12. apríla tohto roku v El Pase
zlep‰il 25-roãn˘ Trnavãan o 1,40 m a zaradil
sa na druhú prieãku tohtoroãn˘ch svetov˘ch
tabuliek za Japonca KodÏiho Murofu‰iho
(83,29). Charfreitag pokoril 80-metrovú
hranicu druh˘krát v kariére.

***

FIFA proti návrhu
na roz‰írenie

PARÍ-sme/tasr-Exekutíva Medzinárodnej
futbalovej federácie (FIFA) v sobotu zamietla
návrh na zv˘‰enie poãtu úãastníkov finálového
turnaja MS 2006 v Nemecku z 32 na 36.
ZároveÀ rozhodla o tom, Ïe Oceánii odoberie
automatickú miestenku na MS.


