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Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089
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Kozí mejdan a vychytané podivínství
usedlost a ke kozám pfiibral i oslí rodinku a psy z
útulku? - Nejjednodu‰‰í  odpovûì zní prostû:
b˘val˘ disident a obhájce lidsk˘ch práv. Inu
kvalifikace nenormálnosti dostateãná. A aby tûch
podivuhodností nebylo málo, pfiipoãtûme k tomu
je‰tû alespoÀ pfietrvávající odhodlání pálit si prsty
v ohníãcích vûcí vefiejn˘ch, a také sociální
otevfienost. Otevfienost nejen náhodn˘m
náv‰tûvníkÛm, ale i otevfienost svobodn˘m
my‰lenkám a kulturním projevÛm. KaÏdé léto se
farma na osm dní promûní v místo setkávání
vyznavaãÛ svobodného Ïivotního stylu. Decibely
desítek hudebních kapel ov‰em ob‰ÈastÀují i
posluchaãe mnohem vzdálenûj‰í, i kdyÏ jistû ne
vÏdy k jejich potû‰e. KaÏdopádnû Kozí mejdan,
nyní jiÏ ve svém pátém roãníku, se stal
nepfiehlédnuteln˘m pojmem prázdninového
kulturního kalendáfie. Tisíce lidí tu vyuÏívá lidové
ceny obãerstvení, vãetnû domácích kozích
produktÛ. Ani v tomto oboru totiÏ není cílem
vydûlávat. A tak spolu s tûmito specialitami lze
vychutnávat i jedineãnou atmosféru zaloÏenou na
toleranci a pfiátelskosti. Zdá se, Ïe pfiítomní
ãtvernoÏci nám mohou jít pfiíkladem. Okolo
rohat˘ch hlav volnû pobíhají cizí psi nejrÛznûj‰ích
plemen a vesele vrtí ohony. Pouze jednomu
individuu není dopfiáno radovat se ze zru‰en˘ch
bariér. Nespokojenû h˘ká ve své potemnûlé kobce,
jsa odsouzen za svoji nenapravitelnou agresivitu.
Hle, i svoboda má své meze. Projevem tolerance a

svobody jsou i rÛznorodé denní aktivity
jednotliv˘ch úãastníkÛ. Zatímco jedni víceménû
tvrdû pracují na zvelebování statku nebo na
technickém zaji‰tûní festivalu, jiní se oddávají
sofistikovan˘m debatám na nejrÛznûj‰í svûtoborná
témata ãi v˘hradnû sv˘m hlubok˘m my‰lenkám,
dal‰í pak peãlivû dbají na svÛj pitn˘ reÏim u
jednoho z právû provozovan˘ch v˘ãepÛ. DluÏno
podotknout, Ïe právû únava z této ãinnosti se v
horkém letním dnu projevuje nejmarkantnûji. Na
tûle i na du‰i. V‰ichni pak, pfii tro‰e snaÏení, není-
li jejich zrak je‰tû pfiíli‰ zakalen, mohou zahlédnout
v dáli cihlovû ãervenou stavbu dûtûnického zámku.
VÛbec ve‰kerá civilizace jeví se odtud vzdálená,
nepatrná, a jakoby ne‰kodná. To dovoluje na‰inci
doslova pov˘‰enû pfiehlíÏet onen svût svázan˘
nespoãetn˘mi regulemi, nesmysln˘mi zákazy a
pfiíkazy, svût ‰krtící svobodu a propadl˘ komerci
a droze penûz. Kozí farma Stanislava Pence v
Milkovicích tvofií ostrÛvek jinakosti. Mûli bychom
si toho povaÏovat. VÏdyÈ to, Ïe si ãlovûk nechá
zaplavit usedlost, louky a sad cizími lidmi, aby jim
umoÏnil proÏít nûkolik dní v atmosféfie odlehãené
gravitace, je stejnû tak podivínské jako s láskou
zachraÀovat ony lidmi jiÏ dávno odepsané rohaté
pfieÏv˘kavce. Inu vychytané podivínství. Chvála
mu.

Miroslav PetrMiroslav PetrMiroslav PetrMiroslav PetrMiroslav Petr
Hradec Králové, srpen 2004Hradec Králové, srpen 2004Hradec Králové, srpen 2004Hradec Králové, srpen 2004Hradec Králové, srpen 2004

***

Od jisté doby se v tomto kraji zaãaly dít neobvyklé
vûci. Kdo by si to je‰tû pfied pár lety dokázal
pfiedstavit. PovaÏte jen, v dne‰ní dobû ‰evelících
motorÛ pod nabl˘skan˘mi karoseriemi,
miniaturních audio a video pfiístrojÛ, mobilkÛ s
bûÏícími obrázky a masového letního taÏení na
pláÏe Stfiedomofií, si kdosi dovolí oslavovat ten
nejobyãejnûj‰í zvífiecí druh. Tedy Ïádné domácí
mazlíãky vy‰perkované barevn˘mi pentlemi ãi
drah˘mi obojky, ale docela obyãejné hospodáfiské
zvífie, které známe tak akorát z obrázkÛ Josefa
Lady. Jo, fieã je prosím pûknû o tom svévolném
rohatém stvofiení s kopyty a vousy, pfiípadnû i
vemínkem. Pfiesnûji o stádu ãtyfiiceti takov˘ch
mal˘ch, velk˘ch, bíl˘ch, hnûd˘ch i ãern˘ch
stvofiení. ¤eã je koze. PakliÏe by tu ãlovûk ãekal
klasick˘ hospodáfisk˘ chov, bude pfiekvapen.
Prostor nade dvefimi nezdobí mocná trofej
pfiímoroÏce, na plotû nevisí ãerstvû staÏená kÛÏe.
Kdepak. KaÏd˘ jedinec tu má zaruãenou definitivu,
invalidu nevyjímaje. Ano, poslání kozí farmy v
Milkovicích na okraji âeského ráje jest daleko
vzne‰enûj‰í, neÏ vykalkulovaná Ïivoãi‰ná v˘roba
pod tlakem dotírající konkurence. Tady jde o
zachování druhu, tady jde o popularizaci chovu,
tady jde snad o jakousi praktikovanou vdûãnost
projevovanou kdysi nepostradateln˘m ÏivitelÛm
na‰ich pfiedkÛ. A kdoÏe je ten obûtav˘ milovník
kozího plemene? KdoÏe ten podivín, kter˘ opustil
sídli‰tû velkomûsta, koupil starou zemûdûlskou

     The Doors v Toronte

Vlastn˘ koncert 6. augusta 2004 bol nad oãakavanie vynikajúci. Hrali sa hity ako PEOPLE ARE STRANGE, WAITING FOR THE SUN, WHEN THE MUSIC IS OVER,
TOUCH ME a, jako vyvrcholení, na záver skupina zahrála LIGHT MY FIRE. To ich uÏ obecenstvo vyvolalo spät na javisko po druh˘ krát. Z pôvodn˘ch Doors tu boli
pianista Ray Manzarek a gitarista Robby Krieger. Nov˘m spevákom skupiny sa stal Ian Astbury, pôvodne spevák anglickej skupiny Cult. Hlasom aj prejavom pripomínal
Jim Morrissona. Skupinu doplÀali basgitarista Angelo Barbera a na bicie hrál Ty Dennis.

Foto a text: M. Babel
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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 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) towards 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.

Lutheránsky kostol sv. Luká‰a, (Luteheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto.

Kat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. 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

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

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a 218)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Internetové stránky
Satellite 1-416

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

www.satellite1-416.com
www.zpravy.org
www.zpravy.ca

***
Kalendáfi

Co se pfiipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

NHL-Svûtov˘ pohár
www.nhl.satellite1-416.com

www.zpravy.org/nhl
***

InternetInternetInternetInternetInternet

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

23.8.2004 v 16:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

7.9.2004

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Úfiední hodiny budou od záfií jednou mûsíãnû

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

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
 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

Farnost sv. Václava v Torontu
srdeãnû zve na

SVATOVÁCLAVSKÉ
POSVÍCENÍ

S OSLAVOU 40. V¯ROâÍ
POSVùCENÍ KOSTELA

za úãasti biskupa P. Esterky, biskupa R. Grecca,
Otce J. ·acha a dal‰ích vzácn˘ch hostÛ

v sobotu 2. fiíjna 2004
v kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

Program:
18:00 hod.: Slavná m‰e svatá

19:30 hod.: Veãefie
Taneãní zábava - hraje cimbálová muzika Zádruha z Dolních

Bojanovic

Vstupné:
30 dolarÛ v pfiedprodeji do 12. záfií 2004

35 dolarÛ  po 12. záfií 2004
Rezervace nutná

Vstupenky po kaÏdé bohosluÏbû v nedûli v kostele
nabo na tel. ãíslech: 416/535-3510 nebo 416/532-5272

25.8.-5.9.
27.8. (pá) 18:00-22:00

Zahájení vystavy
Reflection on Meyrink

Standa Sedlák
le.gallery

1183 Dundas St. W.
416/532-8467

***
28.8. (so) 10:00-14:00

LITERACY PRAGENSIS
VIDEO EL CANADA

V˘prodej knih
a filmÛ na videokazetách

CELTS PUB
2872 Dundas St.W. (at Keele St.),

TORONTO
Tel: 416/766-4421

***
28. a 29. 8. (so a ne)

âeskoslovensk˘ Rockfest
Yorkville, IL

Tel.: 1-877-862-7973
www.csworldnet.com

***
2.10. (so) 18:00

Posvícení u sv. Václava
40 let posvûcení kostela

Osada sv. Václava
***

Oznámení velvyslanectví
Velvyslanectví âR v Ottawû a Generální
konzulát âR v Montrealu oznamují, Ïe
dnem 5. 8. 2004 bude doãasnû uzavfien
Honorární konzulát âR ve Vancouveru.
Do doby obnovení jeho ãinnosti budou
konzulární sluÏby nadále poskytovat
v‰echny zastupitelské úfiady âeské
republiky v Kanadû, tzn. Velvyslanectví
âR v Ottawû,Generální konzulát âR v
Montrealu a honorární konzuláty âR v
Torontu a v Calgary.

***
DoplÀovací volby do senátu

Velvyslanectví âR v Ottawû oznamuje,
Ïe se na území âeské republiky konají
doplÀovací volby do Senátu Parlamentu
âR ve volebních obvodech ã. 20 (se
sídlem Praha 4) a ã. 54 (se sídlem
Znojmo), a to ve dnech 8. a 9. fiíjna 2004.
BliÏ‰í informace pro zájemce o úãast v
tûchto volbách najdete na internetov˘ch
stránkách velvyslanectví:
www.czechembassy.org
<http://www.czechembassy.org>
v konzulární sekci.”

***
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulates
of the Czech Republic

Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.

Toronto, ON
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)

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 Columbia

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB 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, MB 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, ON 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

LITERACY PRAGENSIS
a

VIDEO EL CANADA
si vás dovolují pozvat na v˘prodej knih a filmÛ na videokazetách

CELTS PUB
Restaurace s v˘bornou ãeskou kuchyní

2872 Dundas St.W. (at Keele St.), TORONTO
Tel: (416) 766 4421

Sobota 28.srpna 2004; 10 - 14 hodin
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.

Ïe Daniel zazpívá na‰e obû hymny, tedy
ãeskou a slovenskou. To nám a dal‰ím
patriotÛm v pfiede‰l˘ch roãnících skuteãnû
scházelo. Bude to super! Samozfiejmû,
Ïe usly‰íme i jeho cel˘ repertoár.

Jak to bude s programem? Kapel je
tam letos víc. MÛÏe se to v‰echno za ty
dva dny vÛbec stihnout?

To je jenom otázka organizace. Ná‰
zvukafi Bódìa Coufal je s námi uÏ pát˘m
rokem, takÏe jsme absolutné pozitivní,
Ïe ty kritické pfiestávky mezi jednotliv˘mi
kapelami zvládne v drastickém ãasovém
limitu a tím pádem se do kaÏdého dne
vejde více kapel. Je to na zkou‰ku, ale
kdyÏ to bude moc stresové, tak se pfií‰tí
rok zase vrátíme k pÛvodnímu poãtu.

Sly‰el jsem také nûco o zmûnû v˘bûru
piva. Co je na tom pravdy a s jak˘m
pivem se budeme na fesÈáku s radostí
opíjet?

Kde na ty drby chodí‰? No ale má‰
pravdu. PÛvodnû jsme mûli mít Czechvar,
jako v tfietím roãníku, ale pivovar
nedokázal dodat sudy a bez dobrého
sudového piva by pfieci atmosféra
Rockfestu nebyla dokonalá. Proto jsme
se na poslední chvíli rozhodli pro
provûfienou pivní sestavu z minulého roku
- Radegast, Rebel a Brouczech.

Teì mám pro Tebe chuÈovku na tûlo.
Bude na fesÈáku koneãnû také tvrd˘
alkohol?

Pfiedstav si, Ïe tenhle rok koneãnû ANO.
Podafiilo se nám na poslední chvíli
„pfiemluvit“ Poláky, ktefií to tam vedou, Ïe
musíme zlep‰it na‰e sluÏby a bez tvrdého
alkoholu to nejde. A jako obvykle
zaãneme nov˘ trend klasikou - Fernet,
Becherovka, Jelínek.

Jak se fiíká - jídlo, pití, základ v‰eho
Ïivobytí. O pití jsme mluvili, takÏe nám
zb˘vá jídlo.

Zase neplánujeme Ïádné drastické
zmûny oproti loÀsku. Kromû restaurace
budou otevfieny stánky tradiãními
pochoutkami pfiipraven˘mi od Slovenské
koliby, Czech Tempa Plus, Zdecera a
Klasu.

A na závûr dal‰í praktická otázka:
Nebudu se nudit, kdyÏ si budu chtít
oddechnout od muziky?

To v Ïádném pfiípadû! Proto jsme vybrali
právû Yorkvillsk˘ park. Je velik˘, travnat˘
a zalesnûn˘ a vendorské stánky jsou
umístûny v pfiíjemné vzdálenosti od jevi‰tû
a kdo nechce b˘t pfied pódiem, tak se
mÛÏe pfiíjemnû obãerstvovat a poslouchat
program ve stejn˘ ãas. Navíc tam budou
organizované soutûÏe ve fotbalu,
volejbalu a pfietahování lana. No a v
neposlední fiadû nesmím zapomenout
na sobotní diskotéku od diskjockeje
Bobana a koupání v bazénu. Také se

DANIEL HÒLKA ZAZPÍVÁ NA·E HYMNY NA ROCKFESTU!
Konec léta se pomalu, ale jistû blíÏí a s tím také leto‰ní CS ROCKFEST USA. Tûsnû pfied festivalem jsme opût dohonili jednoho
s organizátorÛ této vynikající akce, Vladimíra Flenera, a zeptali se ho na rockfestovské novinky.

 Nejdfiív zaãnu s tím, co se v‰ude
prosl˘chá. Je to pravda, Ïe Daniel
HÛlka vystoupí na Rockfestu? Na
plakátech není, ale pr˘ uÏ je to tutovka.

Ano, je to stoprocentní. Daniel je na‰ím
leto‰ním pfiekvapením fesÈáku. Chtûli
jsme to tajit do poslední chvíle, ale nûkdo
z jeho lidí to pustil do etéru a z pfiekvapení
se stala jenom novinka. Nejvíc nás tû‰í,

snaÏíme dostat do programu nûjak˘m
kouzeln˘m zpÛsobem nad‰ence, ktefií
pfiipravili divadelní vystoupení Divotvorn˘
hrnec a kter˘m stra‰nû fandíme, ale to
je‰tû teì nemÛÏu stoprocentnû zaruãit.

Vladimíre, dûkujeme za rozhovor,
hodnû ‰tûstí a pro ty ze ãtenáfiÛ, ktefií
chtûjí podrobnûj‰í informace, mÛÏete
je najít na internetu na
www.csworldnet.com anebo na
bezplatném telefonním ãísle 1-877-
862-7973. Nejjednodu‰‰í je ale
emailovat na csw@csworldnet.com .

vf
***

Sleãna Novotná - Miss Rockfestu
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Ivan Hlinka zemfiel
po autonehodû

Karlovy Vary-právo Rudolf Voleman-Ivan
Hlinka, trenér ãeské hokejové
reprezentace, strÛjce olympijského
vítûzství z Nagana a skvûl˘ hokejista
podlehl v karlovarské nemocnici
následkÛm zranûní, která utrpûl pfii tûÏké
autonehodû. „Pfies ve‰keré úsilí se
nepodafiilo jeho Ïivot zachránit,“ potvrdila
smutnou zprávu mluvãí karlovarské
nemocnice ZdeÀka Marková. „Lékafii se
snaÏili ãtyfiicet minut o resuscitaci, ale
nepovedlo se to,“ dodala rozechvûl˘m
hlasem.

„Trauma hrudníku bylo dominantním
zranûním,“ odpovûdûl primáfi ARO v
karlovarské nemocnici Roman Brázdil
na otázku, co bylo pfiíãinou úmrtí
hokejového reprezentanta a trenéra.

„ZasaÏeno bylo i srdce a dal‰í orgány.
Ta poranûní byla skuteãnû mnohaãetná,“
tûÏko hledal slova fieditel karlovarské
nemocnice Jifií ·tefan, kter˘ se osobnû
zúãastnil pokusÛ o resuscitaci.

Hlinka se v pondûlí vracel pfied
jedenáctou dopoledne z víkendového
pfiedávání Zlaté hokejky v Karlov˘ch
Varech. KdyÏ vyjíÏdûl se sv˘m stfiíbrn˘m
vozidlem ·koda Superb z lázeÀského
mûsta po silnici na Prahu, ãelnû se stfietl
s nákladním vozidlem Daewoo Avia.

„Stalo se to zhruba jeden kilometr za
Karlov˘mi Vary,“ popsal nehodu mluvãí
karlovarské policie Pavel Valenta.

„¤idiã avie jedoucí smûrem od Prahy si
pfii jízdû z kopce zfiejmû pfiibrzdil, pfiiãemÏ
jeho vozidlo dostalo smyk. Avie se dostala
do protismûru, kde se ãelnû stfietla s
Hlinkov˘m vozem.“ Nechtûl v‰ak
spekulovat nad tím, kdo nehodu zavinil.
„Mohla to b˘t technická závada,“ vysvûtlil
Valenta.

„Obû vozidla jsme zajistili a budou
podrobena odborné expertize,“
poznamenal s tím, Ïe ve vy‰etfiování jsou
i dal‰í okolnosti nehody.

Po nehodû zÛstala obû vozidla stát v
pfiíkopû vedle lesíku po pravé stranû
silnice ze smûru na Prahu. Hlinku bylo
nutné ze zdemolovaného vozidla vyprostit
pomocí techniky.

„K nárazu do‰lo zepfiedu ze strany od
fiidiãe, takÏe byly pfiední dvefie
zdemolované,“ popsal situaci po nehodû
hasiã, kter˘ ho pomáhal vypro‰Èovat z
vozidla.

„Museli jsme dvefie rozpínákem odpáãit.
To uÏ mu lékafii ze záchranky ofaãovali
krk, aby pfiede‰li komplikacím, kdyby byla
poranûna krãní pátefi,“ líãil hasiã.

„Ivan Hlinka po nehodû normálnû
komunikoval s lékafii. ¤íkal jim, Ïe se mu
‰patnû d˘chá a Ïe jej bolí bfiicho,“ dodal.

„Po pfiíjezdu na‰í sanitky byl Hlinka pfii
vûdomí,“ popisoval fieditel karlovarské
záchranky Ivo Tukinski. „Zahájili jsme
proti‰okovou terapii, to znamená, Ïe jsme

doplÀovali krevní obûh náhradními
tekutinami,“ pokraãoval lékafi záchranky,
kter˘ mûl podezfiení, Ïe Hlinka má otfies
mozku.

„Nepamatoval si, jak se nehoda sebûhla.
Ani si nepamatoval, Ïe fiídil,“ konstatoval.
„Zjistili jsme, Ïe má zhmoÏdûn˘ hrudník a
bfiicho a také levou kyãli,“ prozradil. „AÏ
pitva pfiesnû urãí, které orgány byly pfii
nehodû po‰kozeny,“ dodal primáfi ARO v
karlovarské nemocnici Brázdil.

Avie, se kterou se HlinkÛv superb stfietl,
patfií podle nápisu na dvefiích vozidla
Karlovarské prádelnû, a. s. Její fiidiã
skonãil v nemocnici rovnûÏ s tûÏk˘mi
zranûními, ale je mimo ohroÏení Ïivota.
Pracovníci této firmy v pondûlí nezvedali
telefon.

„¤idiã je hospitalizován na chirurgickém
oddûlení na‰í nemocnice,“ potvrdil ·tefan.
„Nikdo zatím nedokáÏe fiíct, jak obû
vozidla jela v dobû nehody rychle. To
bude pfiedmûtem dal‰ího ‰etfiení,“ podotkl
Valenta.

***
18.8.2004

Gross nevysly‰el ani Havla
Praha-právo/Oldfiich Danda, Petr Jani‰-
K protestu tfií stovek demonstrantÛ, ktefií
pfied úfiadem vlády vyjadfiovali svÛj
nesouhlas se jmenováním Pavla Pfiibyla
‰éfem úfiadu vlády, se pfiipojil exprezident
a b˘val˘ disident Václav Havel, kter˘
tráví léto na chalupû na Hrádeãku.
Otevfien˘m dopisem vyzval premiéra
Stanislava Grosse: „Îádám Vás, abyste
znovu uváÏil, zda je vhodné, aby jedním
z nejvy‰‰ích a nejvlivnûj‰ích státních
úfiedníkÛ byl obãan, kter˘ pÛsobil ve
velitelské funkci u policejního útvaru
potlaãujícího demonstrace proti b˘valému
reÏimu.“
Pfiibylovo jmenování oznaãil exprezident
v dopisu za „v˘smûch v‰em, ktefií v
listopadu 1989 sv˘m vystoupením
v˘znamnû pfiispûli k pádu totalitního
systému a k otevfiení cesty k demokracii“.
Ani demonstranti, ani HavlÛv dopis ale
nepfiesvûdãili Grosse, aby Pfiibyla zbavil
funkce. Premiér v‰ak pûti zástupcÛm
demonstrantÛ slíbil, Ïe z ãela úfiadu Pfiibyl
odejde, pokud se prokáÏe, Ïe on sám
nebo lidé, kter˘m v dan˘ okamÏik velel,
nûkomu v lednu 1989 fyzicky ublíÏili.
Premiér také poÏádal ministra vnitra
Franti‰ka Bublana o otevfiení archivÛ,
které by osvûtlily Pfiibylovo pÛsobení v
Pohotovostním pluku SNB.
„Nechtûl bych, aby v ãele úfiadu stál
ãlovûk, kter˘ reálnû mlátiãkou byl, nebo
velel lidem, ktefií byli mlátiãkami,“ fiekl
novináfiÛm Gross.
„Ten ãlovûk (Pfiibyl) mi sdûlil, Ïe on ani
lidé, kter˘m v pluku velel, nic takového
neudûlali. Já mu vûfiím, ale kdyby se
ukázalo, Ïe to není pravda, tak se
samozfiejmû zmûní i ten vztah dÛvûry,“
fiekl premiér po zasedání vlády, které se
Pfiibylem nanûkolikrát zab˘valo. Lidoveãtí
a unionistiãtí ministfii vznesli vÛãi Pfiibylovi
námitky. „V˘hrady jsme mûli hlavnû ke

zpÛsobu jmenování pana Pfiibyla,“ fiekl
Právu ‰éf US-DEU, vicepremiér a ministr
spravedlnosti Pavel Nûmec.
Vûc oznaãil za delikátní, diskusi ãlenÛ
vlády o ní za otevfienou a relativnû
dlouhou. „Návrh (na jmenování Pfiibyla)
probûhl víceménû formálnû a celá vláda
je v nepfiíjemné situaci,“ poznamenal
vicepremiér. Vláda nedávno Pfiibyla
jmenovala do funkce v‰emi sv˘mi hlasy.
Krize v koalici kvÛli Pfiibylovi ale podle
Nûmce nehrozí. „Napfií‰tû si je tfieba v
koalici zvyknout, Ïe se nepfiíjemné
personální vûci musejí diskutovat,“ dodal
na premiérovu adresu. Ministfii se podle
nûj nakonec spokojili s tím, co premiér
slíbil demonstrantÛm.
 Pfiibyl velel rotû, která byla souãástí
policejní akce proti demonstrantÛm v
lednu 1989 pfii tzv. Palachovû t˘dnu.
Mnozí z demonstrantÛ v rukou tfiímali
transparenty jako Pfiibyl nás bil ãi Právû
díky PfiibylÛm se vládlo dobfie debilÛm.
Poté co organizátor protestu, reÏisér
Bfietislav Rychlík vãera ráno pfied
Strakovou akademií demonstranty pfiivítal
a sdûlil jim, Ïe úãelem demonstrace by
mûla b˘t „hrdá v˘ãitka“ proti jmenování
Pfiibyla, chopil se slova ‰éf Pravého bloku
a vydavatel seznamÛ spolupracovníkÛ
StB Petr Cibulka.
Neodpustil si nûkolik naráÏek na
Rychlíkovu adresu a nechybûlo mnoho,
aby jejich slovní pfiestfielka dospûla k
fyzickému sporu. Cibulka totiÏ fiekl, Ïe i
Rychlík dostateãnû nebojoval proti
komunistÛm a tak pfiispûl k „bol‰evizaci
spoleãnosti“.
Rychlík se ohradil a pfiipomnûl Cibulkovi,
jak v divadle, v kterém mûl v té dobû
angaÏmá, sbírali podpisy za jeho
propu‰tûní z vûzení. Rychlíka se zastala
hereãka Eva Holubová a nastala
pfietahovaná o megafon.
KdyÏ chtûla k demonstrantÛm promluvit
Míla Jebavá, manaÏerka Cibulkova
Pravého bloku, a chtûla pfieãíst text petice
za jejich stranu, byla hned pfiehlu‰ena
pískáním a v˘kfiiky, Ïe nechtûjí sly‰et
Ïádnou stranickou agitaci.
KvÛli Cibulkovû pfiítomnosti ztratil protest
podle ministra Pavla Dostála na
dÛvûryhodnosti. Dostál jako jedin˘ ãlen
kabinetu pro‰el mezi protestujícími na
úfiad vlády, zatímco ostatní do areálu
vjíÏdûli ve vozech a vyhnuli se tak kontaktu
s demonstranty. Ministr podotkl, Ïe se na
Václavském námûstí v roce 1989 moÏná
setkal tváfií v tváfi s Pfiibylem, ale nechce
ho soudit ãernobíle. „Îe byl pan Pfiibyl
jmenován ‰éfem úfiadu, je sice absurdní,
ale je to absurdní v mezích systému, ve
kterém Ïijeme, v postkomunistické
spoleãnosti,“ uvedl Dostál.
Stejnû absurdní je podle nûj i to, Ïe se
Alexander Dubãek, kter˘ podepsal
takzvané pendrekové zákony, stal
pfiedsedou Federálního shromáÏdûní.
Uvedl také pfiíklad expremiéra Mariána
âalfy - podle Dostála mu lze pfiiãíst k
dobru to, jak pomohl demokratick˘m
zmûnám, aãkoliv to byl nomenklaturní
kádr.
Na schodech pfied Úfiadem vlády se
stfiídali fieãníci, vût‰inou volali po Pfiibylovû
odstoupení. Nechybûly ani osobní
vzpomínky na zku‰enosti s policejními
zásahy pfii demonstracích nejen bûhem
Palachova t˘dne v lednu 1989 nebo v˘zvy
ke zru‰ení KSâM.
a Grossem ‰li vedle Rychlíka je‰tû
hereãka Holubová, písniãkáfi Jan Burian
a dva aktivisté Lubomír Kotek a Ludmila
Jungbauerová.

Denní kronika
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Financial

1 CDN $ 19,81 Kã
1 US $ 25,73 Kã
1 EURO 31,65 Kã
100 Sk 78,91 Kã
Quick - 20.8.2004

Kursovní lístek
100 Kã 5,25 CDN $
100 SK 4,14 CDN $
1 CDN $ 19,05 Kã
1 CDN $ 24,15 SK
1 US $ 1,31 CDN $
1 EUR 1,66 CDN $
Toronto Star - 20.8.2004

Asi po hodinû se vyjednavaãi vrátili a
Rychlík demonstrující seznámil s
prÛbûhem setkání. „Je to poslední
symbolická kapka. Pan Pfiibyl je
symbolem represivního komunistického
totalitního aparátu,“ popsal Rychlík svá
slova Grossovi.
(Podle oznámení RadioÏurnálu Pfiibyl
rezignoval na své místo v pátek veãer.)

***

¤idiã svádí nehodu s Hlinkou
na zajíce ãi psa

¤idiã avie Karlovarsk˘ch prádelen, a. s.,
kter˘ podle dosavadního ‰etfiení policie
zavinil zfiejmû v pondûlí smrt hokejového
kouãe Ivana Hlinky, se vãera v nemocnici
svûfiil, Ïe mu nûco z trávy skoãilo do
cesty. Snad zajíc nebo pes.

·lápl pr˘ okamÏitû na brzdy, ale v tu
chvíli se auto stalo naprosto
neovladateln˘m. AÈ toãil volantem
doprava nebo doleva, tak se pofiád fiítil do
protismûru. Stfietu pr˘ ne‰lo zabránit.

„¤idiã nechce s nik˘m komunikovat,“
uvedl fieditel karlovarské nemocnice Jifií
·tefan. Nemocniãní personál v úter˘
nikoho k jeho lÛÏku nepou‰tûl.

Podle o‰etfiující sestry, kterou se Právu
podafiilo kontaktovat, je ale ve velmi
‰patném psychickém stavu.

„¤íkal, Ïe uÏ nechce nikdy fiídit,“
popisovala zdravotní sestra. „Pr˘ jel
pomalu v kolonû, kdyÏ mu nûco z trávy
skoãilo do cesty. V kolonû aut pr˘ nejel
rychle. „Maximálnû pûta‰edesát
kilometrÛ v hodinû,“ upfiesnila zdravotní
sestra.

„Nehoda se pr˘ velmi dotkla fiidiãovy
sedmileté dcery. Jen velmi tûÏce ji nese,“
dodala. Podle informací Práva utrpûl fiidiã
avie otfies mozku a také má naraÏen˘
bok. Na chirurgickém oddûlení
karlovarské nemocnice zÛstává na
pozorování.

„Vy‰etfiování nehody je teprve na
poãátku,“ fiekl Právu karlovarsk˘ policejní
mluvãí Pavel Valenta. „S fiidiãem budeme
mluvit aÏ po jeho propu‰tûní z nemocnice,
kdy to umoÏní jeho zdravotní stav,“
upfiesnil mluvãí.

Své práce se vãera chopili na dvofie
odtahové sluÏby Beãváfi v Karlov˘ch
Varech-Tuhnicích soudní znalci, ktefií
zkoumají technick˘ stav obou
havarovan˘ch vozidel. „Postupnû
zkou‰eli funkci jednotliv˘ch ãástí
nákladního vozidla Avia,“ fiekl k práci
expertÛ zamûstnanec firmy. „Zjistili
napfiíklad, Ïe je prasklé táhlo hlavního
brzdiãe. K jeho znehodnocení ale do‰lo
podle v‰eho aÏ po nehodû. Nahradili jej
proto nov˘m, aby vyzkou‰eli, zda s nov˘m
táhlem auto jezdí a brzdí, jak má,“
prozradil pracovník odtahovky. „Ve stfiedu
budou ve vy‰etfiování pokraãovat,“ dodal.

Podle Valenty bude odborná expertiza
hotová v písemné podobû do dvou t˘dnÛ.
„Normálnû to trvá i mûsíc, ale tento pfiípad
experti upfiednostní,“ doplnil.

„Chceme vyjádfiit hlubokou a upfiímnou
soustrast rodinû pana Hlinky a jeho
nejbliÏ‰ím. Smrt ãlovûka, kter˘ má síly a
energii k vykonání dal‰í práce, je vÏdy
velkou tragédií pro v‰echny zúãastnûné
strany,“ litoval nehody jednatel prádelny
Pavel Îemliãka.

Podle jeho slov byla avie teprve tfii roky
stará. „Jedná se o nov˘ typ tohoto vozu,
kter˘ u nás procházel pravideln˘mi
technick˘mi kontrolami. Ta poslední byla
provedena v polovinû ãervna leto‰ního
roku bez závad,“ podotkl Îemliãka, podle
kterého fiidiã pracuje pro firmu od roku
1999.

„Bûhem této doby nebyl nikdy
úãastníkem dopravní nehody. Procházel
bez problémÛ pravideln˘mi zdravotními
kontrolami. RovnûÏ absoloval v fiádném
termínu zákonné pro‰kolení fiidiãÛ,“
doplnil.

***
19.8.2004

Berlínsky múr padol v ·oproni
·oproÀ-sme/MIRIAM ZSILLEOVÁ-
Walter Sobel b˘val v roku 1989 v malom
osemtisícovom mesteãku Blankenburg
vo v˘chodnom Nemecku a pracoval v
oceliarni. Jeho Ïena Simone bola
fyzioterapeutkou. Nepatrili k politicky
spoºahliv˘m obãanom tej doby a ani
nemohli. Na to mali v západnom Nemecku
príli‰ veºa príbuzn˘ch.

O emigrácii hovorili ãasto, ale Simone
sa bála. Privolila aÏ nerada - pri pohºade
na svoje dve malé deti, ‰tvorroãnú Indru
a dvojroãnú Sabrinu.

V auguste 1989 sa vybrali k Balatónu,
najobºúbenej‰iemu cieºu dovolenkárov z
v˘chodného bloku. Oficiálne na t˘ÏdÀové
prázdniny. Nikto netu‰il, Ïe chcú na
maìarsko-juhoslovanskej hranici nájsÈ
miesto, cez ktoré by sa dostali na zlat˘
Západ. Jazdili autom sem a tam a hºadali
24 hodín. Neúspe‰ne. “Bol som úplne
zúfal˘,” hovorí Walter po 15 rokoch pre
nemeckú televíziu ZDF.

Vtedy sa im celkom náhodou dostal do
rúk leták: Príìte na Paneurópsky piknik v
·oproni, 19. augusta 1989 o 15. hodine,
poz˘vala maìarská opozícia. ·oproÀ
leÏal na hranici s Rakúskom. Bolo
rozhodnuté.

Sobelovci patrili k ‰iestim stovkám
v˘chodn˘ch Nemcov, ktor˘m sa v
auguste 1989 prv˘krát po 40 rokoch
otvorila Ïelezná opona. Zázrak v ·oproni
trval len tri hodiny. Ale Ïivot t˘chto ºudí
zmenil na nepoznanie.

V ten deÀ pri‰li na hranice masy. Stáli
na mieste, kde takmer pred dvoma
mesiacmi rakúsky a maìarsk˘ minister
zahraniãn˘ch vecí spoloãne prestrihli
ostnat˘ drôt. Maìarsko chcelo celému
svetu ukázaÈ, Ïe to s radikálnymi
politick˘mi reformami myslí váÏne.

Ani revoluãné zmeny v‰ak niã nezmenili
na tom, Ïe cesta na západ bola stále
zarúbaná. ·oproÀ bol nevídanou
príleÏitosÈou.

Bránu mali otvoriÈ o tretej. Tak to bolo
dohodnuté s organizátormi akcie, ktorí
plánovali symbolické stretnutie
Rakú‰anov a Maìarov na mieste, ktoré
rozdeºovalo Európu. Scenár nevy‰iel. Tri
minúty predt˘m Nemci na maìarskej
strane vyvalili drevenú bránu a bez
batoÏiny a ãasto aj bez dokladov sa ocitli
na slobode.

V chaose, ktor˘ zavládol, sa Walter a
Simone stratili z oãí. Simone spanikárila,
odmietla odísÈ bez manÏela. Nakoniec
sa na‰li a hranice prekroãili spolu. Simone
drÏala na rukách malú Indru, Walter
Sabrinu. Po troch hodinách maìarskí
colníci obnovili prísne pasové kontroly.

“Do poslednej minúty sme si nemysleli,
Ïe príde toºko ºudí a pokúsi sa dostaÈ na
slobodu,” hovorí jeden z iniciátorov László
Magas. Niã z toho, ão sa v ·oproni stalo,
neplánovali. Udalosti nasledujúcich
t˘ÏdÀov v‰ak ukázali, Ïe berlínsky múr
sa zaãal rúcaÈ práve tam. Augustov˘
útek bol prv˘m z masov˘ch útekov
v˘chodn˘ch Nemcov nespokojn˘ch s
politick˘m reÏimom a zúfal˘m
hospodárskym stavom krajiny.

Nezachovali sa z toho Ïiadne televízne
zábery. Aj preto bolo ÈaÏké nájsÈ ºudí,

ktorí pri tom boli. AÏ po rokoch objavili
amatérske video, podºa ktorého natoãila
televízia ZDF film. Aj o osude Sobelovcov.

Tí po prechode hraníc nasadli na
autobus a odviezli sa do Viedne, na
veºvyslanectvo západného Nemecka.
Odtiaº potom k príbuzn˘m, ktorí im
pomohli postaviÈ sa na vlastné nohy.
Dnes Ïije celá rodina v nemeckom meste
Kamen-Heeren na západe krajiny.
Simone má vlastnú fyzioterapeutickú
prax, Walter ju riadi a obe dcéry v
rodinnom podniku vypomáhajú. Niã z
toho, ão sa pred pätnástimi rokmi stalo,
neºutujú. Pre Waltera Sobela to bol po
narodení jeho dcér najemotívnej‰í záÏitok
v Ïivote.

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

Petr ChudoÏilov: Krajinomalba

Keì sa z malého zlozvyku
stane choroba

Bratislava-sme/EVA HRDINOVÁ-Na
zaãiatku to vÏdy vyzerá nevinne. Pohárik
vína, prvá cigareta, tabletka na chudnutie
ãi proti zápche. MôÏu a nemusia
od‰tartovaÈ chorobnú závislosÈ. V mozgu
sa zv˘‰i poãet molekúl nervov˘ch
prená‰aãov, ktoré droga ovplyvÀuje a
zaãína sa zloÏit˘ proces, ktor˘ môÏe trvaÈ
rôzne dlho. Fyzicky závisl˘mi sa stávame
vo chvíli, keì sa nám “preorganizuje”
mozog.

Kedy sa to stane? “Je to rôzne. ZávislosÈ
od liekov sa môÏe vytvoriÈ uÏ za niekoºko

t˘ÏdÀov. Odvykanie trvá aj cel˘ Ïivot,”
hovorí MUDr. Gabriela Juríková.

TridsaÈpäÈroãná podnikateºka Monika
denne zhltla 30 tabletiek na spanie. “Vo
firme som denne tvrdo zaberala 13 aÏ 15
hodín denne. Bola som prepracovaná,
podráÏdená, neustále v strese. Nemohla
som spaÈ. Dala som si predpísaÈ najprv
sedatíva na upokojenie, potom hypnotiká
na spanie u iného lekára. Z jednej tabletky
pred spaním som pre‰la na tri denne, potom
na ‰esÈ, potom dvanásÈ a potom dokonca
na tridsaÈ.”

Dvakrát absolvovala odvykaciu kúru, ale
istá si nie je: “Bojím sa, Ïe do toho znova

spadnem. Viem, Ïe je to na cel˘ Ïivot.Videla
som jednu star‰iu Ïenu, ktorá pri‰la do
nemocnice po troch recidívach, ako sa
triasla. Bojím sa tej neovládateºnej túÏby
maÈ v kabelke tabletku a vziaÈ si jednu,
dve, tri, keì príde problém.” ZávislosÈ od
liekov patrí k rovnako váÏnym problémom
ako alkoholizmus ãi narkománia, len sa o
nej menej hovorí.

Aj internetovská závislosÈ patrí k
najr˘chlej‰ie sa rozvíjajúcej závislosti, jej
záludnosÈ môÏe byÈ v tom, Ïe je
spoloãensky prijateºnej‰ia - ºudia o nej
stále Ïartujú.

***

20.8.2004

 Poslanec: Nabídli mi miliony
za pád vlády

Praha-mfd (brr, jik, jab) - Pár dní pfied
hlasováním o dÛvûfie v novou vládu
Stanislava Grosse jde do tuhého. Padlo
dokonce obvinûní z pokusu o politickou
korupci. Poslanec Unie svobody Zdenûk
Kofiistka, na jehoÏ hlasu je nov˘ kabinet,
opírající se o tûsnou vût‰inu v parlamentu,
zcela závisl˘, pfii‰el s váÏn˘m nafiãením
své politické konkurence. V rozhovoru s
redaktorem MF DNES obvinil lidi spojené
s ODS: “Chtûli mû zkorumpovat. Za to,
Ïe vládu shodím, mi nabídli deset milionÛ
korun.” ¤íká, Ïe nabídku odmítl.

Událost se podle Kofiistkova tvrzení
mûla odehrát pfied tfiemi t˘dny. Kdo
konkrétnû mu peníze nabídl, odmítá
poslanec sdûlit. Bojí se pr˘ o svou
bezpeãnost. ¤íká pouze, Ïe se dotyãn˘
muÏ pfiedstavil jako “vyslanec” ODS.

Pfiedseda ODS Mirek Topolánek
Kofiistkova obvinûní odmítl a vyluãuje, Ïe
by jeho strana tímto zpÛsobem pfieplácela
vládní poslance. Potvrdil pouze, Ïe lidé z
ODS o moÏnosti shodit pfii hlasování
Grossovu vládu s Kofiistkou mluvili.

“S nûkter˘mi poslanci vãetnû Kofiistky
jsem nechal vyjednávat o tom, Ïe by
nepodpofiili vládu. To je v‰echno. Nikdo
ale ode mû nemûl poÏehnání, aby nabízel
peníze,” fiekl rezolutnû Topolánek. Ani
on v‰ak nechtûl fiíct, kdo konkrétnû
jménem ODS s Kofiistkou jednal: “Nebudu
toho ãlovûka uvádût do spekulací, Ïe to
byl on, kdo mu dával peníze.”

Topolánek také fiíká, Ïe s Kofiistkou
mohl jednat “kdokoliv z 350 rÛzn˘ch
lobbistÛ, ktefií se tu motají a dûlají dusno”.

Kofiistka pfiiznává, Ïe o nabídce úplatku
neinformoval policii. Pfiesto se nejspí‰
vy‰etfiovatelÛm nevyhne. “Po zvefiejnûní
takového podezfiení by se tím orgány
ãinné v trestním fiízení mûly nepochybnû
zab˘vat,” uvedl vãera Martin Omelka z
mûstského státního zastupitelství.

***

 Vláda chce víc motivovat lidi
k práci

Praha-mfd  (kop)- Do boje s vysokou,
zhruba desetiprocentní nezamûstnaností
chce vytáhnout nová vláda Stanislava
Grosse. A ve svém programovém
prohlá‰ení, na nûmÏ se vãera shodla,
nabízí nûkteré recepty. “Shodli jsme se
napfiíklad na daÀov˘ch úlevách pro
nízkopfiíjmové skupiny obãanÛ, aby se
zv˘‰ila jejich motivace vzít i ménû
placenou práci,” fiekl vãera ‰éf unionistÛ
Pavel Nûmec.

Pfiedseda lidovcÛ Miroslav Kalousek
upozornil, Ïe vláda vedle “cukru” pouÏije
i “biã”. “Jedna ze zásadních zmûn je vÛle
vlády zmûnit konstrukci sociálních dávek
tak, aby nebyla plnohodnotná alternativa
ke slovu pracovat,” zdÛraznil Kalousek.

A koneãnû rozh˘bat trh práce a tím
pomoci sníÏit nezamûstnanost má i nov˘
zákoník práce. Vládní koalice se podle
premiéra Stanislava Grosse shodla, Ïe
“roz‰ífi í smluvní volnost v
pracovnûprávních vztazích”. To
znamená, Ïe dá firmám vût‰í ‰anci
pfiijmout ãi propustit zamûstnance.

S programem, do nûjÏ se nakonec
dostaly i registraãní pokladny a majetková
pfiiznání jen pro vefiejné ãinitele,
pfiedstoupí vláda pfied snûmovnu 24.
srpna.

Vláda má ‰anci dÛvûru získat. Dosud
Ïádn˘ z poslancÛ koalice nefiekl, Ïe vládu
nepodpofií. Nejvût‰í komplikací pro
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* PraÏské uzeniny

* Cukráfiské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy

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

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

Restaurants-Deli's

Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT

je opût k dostání v Liquor Stores

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
 od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789

Grosse je tak nyní hospitalizace
poslankynû âSSD Hany Orgoníkové.
Vláda je v‰ak pfiipravena na hlasování
dostat jiného dlouhodobû nemocného
poslance âSSD Miloslava Vlãka. A jeho
hlas by rozhodl.

***

21.8.2004
August ’68 zaujíma len málo a

star‰ích ºudí
BRATISLAVA - sme/ROMAN PATAJ-
Udalosti spojené s inváziou vojsk
Var‰avskej zmluvy do b˘valého âesko-
Slovenska v auguste 1968 na Slovensku
zaujímajú stále menej ºudí.

V poslednom prieskume verejnej
mienky ÚVVM ich bolo iba 41 percent.
Takmer dve tretiny obãanov táto
historická udalosÈ nezaujíma. Záujem
priamo súvisí s vekom op˘tan˘ch. âím
star‰í boli, t˘m viac sa o inváziu cudzích
vojsk zaujímali.

Predseda správnej rady Ústavu pamäti
národa Ján Lango‰ pripisuje laxn˘ postoj
verejnosti aj tomu, Ïe stále neboli
potrestaní vinníci. Jedn˘m z nich má byÈ
aj Vasiº Biºak. Sám sa priznal k zaslaniu
takzvaného poz˘vacieho listu, ktor˘m
okupanti odobrili svoj príchod. Biºak uÏ
raz bol obÏalovan˘ pre trestn˘ ãin podºa
zákona na ochranu mieru, ale súdy vec
napriek protestom prokuratúry vrátili vec
na do‰etrenie. “Vec je opätovne v
prípravnom konaní, musí sa vykonaÈ
dokazovanie, ktor˘m je aj vypoãutie
svedkov z âeskej republiky,” povedala
hovorkyÀa Generálnej prokuratúry
Svetlana Husárová.

Po zhodnotení nov˘ch dôkazov
rozhodne dozorujúci prokurátor, ãi bude
opäÈ podaná Ïaloba, alebo sa trestné
stíhanie zastaví. “Prípad vôbec nie je
odloÏen˘ a je moÏné, Ïe to znova skonãí
podaním obÏaloby na súd,” dodala
Husárová. Nevedela odhadnúÈ, kedy by
sa tak mohlo staÈ.

Lango‰ oznaãil postup orgánov ãinn˘ch
v trestnom konaní v Biºakovom prípade
za neãinnosÈ. Podºa neho existuje
dostatok dôkazov na jeho odsúdenie. V
âesku sa pred necel˘mi dvoma t˘ÏdÀami
za mreÏe dostal úplne prv˘ komunistick˘
funkcionár Karel Hoffmann. Súd ho
odsúdil na ‰tyri roky za to, Ïe dal poãas
invázie vypnúÈ rozhlasové vysielaãe.

âesk˘ sociológ Jan Hartl si napriek
tomu myslí, Ïe aj u susedov by na
komunizmus veºa ºudí rad‰ej zabudlo. “S
komunistick˘m reÏimom sa zaplietla
väã‰ia ãasÈ obyvateºstva, ako by sa zdalo.
Najmä skupiny s vy‰‰ím vzdelaním, s
riadiacimi schopnosÈami,” myslí si Hartl
a dodáva, Ïe “mnoho ºudí nemá ãisté
svedomie”. AÏ ‰tvrtina obãanov bola
podºa neho aspoÀ na krátko ãlenmi
komunistickej strany. Dôsledkom invázie
je pretrvávajúci strach z Ruska. Hartl
tvrdí, Ïe sa ho v âesku ºudia boja viac ako
Nemecka.

***

Lango‰: Na Biºakovo
odsúdenie je dosÈ dôkazov

Bratislava-sme/ROMAN PATAJ-O 21.
auguste 1968 a pátraní po zloãinoch
komunizmu sme sa rozprávali s predsedom
správnej rady Ústavu pamäti národa
JÁNOM LANGO·OM.

Ako sa Slovensko vyrovnalo s
augustom ’68 a s t˘m, ão po Àom
nasledovalo?

Formálne sa to pripomína kaÏd˘ rok.
Zverejní sa niekoºko politick˘ch vyhlásení
a novinári napí‰u niekoºko ãlánkov, ale to je

v‰etko. Zabúda sa na ten ‰ok, ktor˘
znamenal príchod vojsk a okupácia. Zabúda
sa najmä na obrovské demon‰trácie z
augusta 1969, keì tu uÏ boli armády
Var‰avskej zmluvy. Tento rok bol v na‰ich
dejinách veºmi v˘znamn˘. Do ulíc v
âechách aj na Slovensku vy‰lo obrovské
mnoÏstvo ºudí, hoci vedeli, Ïe uÏ je krajina
vojensky okupovaná. I‰li do veºkého rizika
s istotou, Ïe sa uÏ nedá niã zmeniÈ a skôr
riskujú Ïivoty. Skutoãne niekoºko ºudí bolo
zabit˘ch.

Prieskumy verejnej mienky hovoria,
Ïe sa ºudia o augustové udalosti
nezaujímajú. Kde sú príãiny?

Príãinu vidím v obrovsk˘ch ãistkách a
represiách na zaãiatku 70. rokov. Komunisti
vyvolali strach a beznádej. Tá vyvolala
pasivitu a pasívne prijatie okupácie a
okupaãnej moci.

Dva roky ºudia chodili masovo do ulíc,
potom ako keby sa so situáciou zmierili
na cel˘ch 20 rokov.

Tá beznádej mala aj racionálny podklad.
âesko-Slovensko bolo vojensky masívne
okupované. Bola dosadená v podstate
bábková vláda. Hlavne pracovne a
existenãne boli postihnuté tisíce, moÏno
desaÈtisíce ºudí. To vyvolalo ani nie tak
pasivitu ako beznádej. Vo vojensky
obsadenej krajine nie je moÏn˘ Ïiadny odpor
voãi reÏimu, ktor˘ v podstate dosadili Rusi.

MoÏno to nazvaÈ strach?
Myslím si, Ïe áno. Skutoãne mnoho ºudí

sa aj bálo. Lebo reÏim siahol na základné
existenãné podmienky mnoÏstva ºudí. ªudia
v zamestnaní videli to prepú‰Èanie a masov˘
postih.

Ako by ste porovnali vnímanie t˘chto
udalostí s âeskom?

Tam cítiÈ a vidieÈ jasnej‰ie a ostrej‰ie
postoje proti okupácii. Tu na Slovensku
ako keby sme sa s t˘m uÏ zmierili a odloÏili
niekde do minulosti a pripomínanie je
bolestivé.

Nie je to aj preto, Ïe je ÈaÏké nájsÈ na
Slovensku konkrétnych ºudí, s ktor˘mi
si ºudia môÏu stotoÏniÈ tie udalosti?

Neboli ani pokusy ich hºadaÈ. Ústav
pamäti národa sa pokúsi zdokumentovaÈ
na konkrétnych príbehoch a osudoch rok
’68 aj neskor‰ie ãistky. Predpokladáme, Ïe
opis konkrétnych udalostí bude úãinn˘. Îe
úãinne zasiahne ºudí a zasiahne pamäÈ.
UkáÏe, ako tie udalosti zasiahli celú
spoloãnosÈ.

V akom ‰tádiu je ústav v skúmaní
zloãinov spáchan˘ch v tom ãase
reÏimom?

Zatiaº sme viazaní. NemôÏeme aktívne
pracovaÈ, pokiaº nebudeme maÈ celú
dokumentáciu zo SIS. To sa stane podºa
tvrdenia riaditeºa Pittnera niekedy do konca
jesene a vtedy budeme maÈ pohromade
v‰etky v˘znamné materiály, predov‰etk˘m
z Bratislavy a zo Západoslovenského kraja,
ktoré budeme potom veºmi r˘chlo
spracúvaÈ.

Oãakávate, Ïe sa potom rozbehne aj
stíhanie konkrétnych zloãinov?

V prvom rade sa zameriame na zloãiny
spáchané reÏimom na hraniciach. Máme k
dispozícii stanovisko Európskeho súdu pre
ºudské práva v ·trasburgu, ktoré hovorí, Ïe
zákony, ktoré upravovali reÏim na
hraniciach komunistick˘ch krajín v tom ãase
boli v rozpore so základn˘mi právami a
slobodami a dne‰ná justícia sa na ne
nemôÏe odvolávaÈ. Znamená to, Ïe zabitia
na hraniciach sú nepremlãateºné vraÏdy
zosnované a spáchané organizovanou
skupinou osôb. Tieto zloãiny sú
nepremlãateºné a nechránia ich ani vtedy
platné zákony.

MôÏeme potom oãakávaÈ podobnú
sériu súdnych procesov s b˘val˘mi
pohraniãníkmi, ako prebehla v âesku?

To my nemôÏeme povedaÈ. Ústav bude
zhromaÏìovaÈ dokumentáciu a bude

hºadaÈ svedkov. Celú dokumentáciu
poskytne Generálnej prokuratúre. Bude na
nej, ãi zaãne trestné stíhanie a ako vyhodnotí
túto dokumentáciu.

Vy osobne si myslíte, Ïe pohraniãník,
ktor˘ vykonával základnú vojenskú
sluÏbu a plnil rozkazy, má pykaÈ za to,
Ïe na hraniciach niekoho zastrelil?

Áno, mal by spoluzodpovedaÈ, pretoÏe
bol ãlenom organizovanej skupiny, ktorá
sa toho dopustila. Hlavnú vinu nesú tí, ktorí
to zosnovali a tí, ktorí dali rozkazy k tak˘mto
vraÏdám. TakÏe vojaci, ale len ako ãlenovia
organizovanej skupiny. Po skúsenostiach
s trestnoprávnym vyrovnaním sa s
nacistick˘m reÏimom uÏ je v‰eobecne
jasné, Ïe najväã‰iu zodpovednosÈ mali biele
goliere. Tí, ktorí urobili politické rozhodnutie
a vydali rozkazy. Tam aj spoãíva podstata
viny za tieto zloãiny.

Najzápornej‰ou osobnosÈou augusta
je Vasil Biºak, ktor˘ si uÏíva pokojn˘
dôchodok. Je e‰te moÏné nieão v jeho
prípade spraviÈ tak, aby sa zodpovedal
za skutky, ktor˘ch sa dopustil?

Myslím si, Ïe je dostatok písomného
materiálu a svedkov, ktorí sú k dispozícii
orgánom ãinn˘ch v trestnom konaní a je to
na nich. My dokáÏeme spracúvaním
archívnych materiálov dodaÈ ìal‰ie dôkazy.

Ako si vysvetºujete, Ïe to trvá tak dlho?
To je ÈaÏké si vysvetliÈ. Je to ºahostajnosÈ

voãi zákonom a uloÏenej povinnosti,
neãinnosÈ.

Je dosÈ dôkazov na to, aby bol Biºak
súden˘ a aj odsúden˘?

Podºa mÀa je, ale to je môj subjektívny
pohºad. DôleÏit˘ je názor prokuratúry.

Pokraãování na str. 8
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VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

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

www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.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:

MÒJ OTEC A OSTATNÍ MUÎI
Komedie zachycuje pfiíbûh mladé dívky s pevn˘m názorem, Ïe

komunismus není jejím stylem Ïivota, i kdyÏ Ïije se sv˘m otcem,
komunistick˘m kariéristou, se kter˘m zcela zásadnû nesouhlasí,

kter˘ to v‰ak údajnû dûlá kvÛli ni, aby mohla studovat.
Jednoho dne se seznámí se znám˘m disidentem spisovatelem a

nastanou jí problémy jak doma s otcem, tak i ve ‰kole.
Je vysl˘chaná STB s tím, Ïe mÛÏe vycestovat do Francie a pak se
znovu pfiihlásit. Renata v‰ak poÏádá o azyl ve Francii a zkou‰í tam

Ïít a pracovat na ãerno. To je uÏ listopad 89, kdy padnul
komunismus v âeskoslovensku a Renata se vrací domÛ ke svému

otci.
Hrají: T. Vilhelmová, I. Trojan, L. Mrkviãka, O. Kaiser, A.

Geislerová, D. Matásek aj.

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

reÏisérky Andrey Sedláãkové

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CS KNIHA®
(Distributor ãesk˘ch a slovensk˘ch knih)

Více neÏ 1000 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû. Novinka - zvukové knihy
na audio kazetách a CD.

"POUÎIJTE TENTO INZERÁT JAKO 10% SLEVU NA VA·I OBJEDNÁVKU"

O katalog nabízen˘ch knih a celkov˘ seznam si Ïádejte:

Toll free: 1-866-425-0742
Tel & fax: (514) 425.0742
e-mail: cskniha@sympatico.ca
adresa: 960A Duhamel, Pincourt, PQ, J7V 4H1, Canada
web page: www.cskniha.com

Knihy na objednávku mÛÏete také hledat na:
  http://www.iz.cz/ nebo na  http://knihy.cz/
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

âo sa e‰te dá nájsÈ v star˘ch
archívoch?

My to e‰te nevieme, ale myslím si, Ïe z
tohto obdobia zostal dostatok materiálov
o ãinnosti represívnych orgánov, ktoré
poskytneme prokuratúre. Z obdobia
neslobody a temna nesmie zostaÈ niã
tajné a v‰etko musí byÈ predloÏené
verejnosti.

âo keì nezáujem ºudí o august
súvisí aj s t˘m, Ïe sa nedozvedeli celú
pravdu a nikto nebol ani potrestan˘?

Áno, myslím si, Ïe aj. Záujem je, ale
niet sa o ão chytiÈ. Je úplnou pravdou, Ïe
akosi sa stratili fakty. Aj z pamäti, ale aj z
verejn˘ch oznamovacích prostriedkov.
Veì situácia na Slovensku bola do
minulého roka aÏ flagrantná, keì celá
dokumentácia o ãinnosti ‰tátnej

bezpeãnosti bola uzatvorená v SIS ako
prísne tajná. Do minulého roka sa
narábalo s materiálmi o zloãinoch
spáchan˘ch v minulosti ako s prísne
tajn˘mi materiálmi.

Je e‰te iná postkomunistická krajina,
kde sa takto zaobchádzalo s t˘mito
dôkazmi?

Okrem krajín na v˘chod od na‰ich
hraníc, Slovensko bolo poslednou
krajinou v strednej Európe, ktorá odtajnila
archívy ·tB.

***
Pätina ºudí si myslí, Ïe invázia

zabránila vojne
E‰te 36 rokov po invázii vojsk Var‰avskej
zmluvy a zastavení reforiem vnútri
spoloãnosti si aÏ pätina ºudí myslí, Ïe
sme sa vìake príchodu cudzích vojsk
vyhli obãianskej vojne. Najviac sú o tom

presvedãení ºudia star‰í ako 60 rokov,
obãania maìarskej národnosti a
nekvalifikovaní robotníci. Vypl˘va to z
prieskumu verejnej mienky
uskutoãnenom zaãiatkom augusta
Ústavom pre v˘skum verejnej mienky.

Takmer 90 percent op˘tan˘ch sa
stotoÏnilo s názorom, Ïe invázia pomohla
udrÏaÈ socialistické zriadenie na na‰om
území. Pre rovné tri ‰tvrtiny znamenal
21. august 1968 zaãiatok 20-roãnej
okupácie b˘valého âesko-Slovenska.
PribliÏne rovnak˘ poãet ºudí si myslí, Ïe
nás tieto udalosti dostali do
medzinárodnej izolácie a spôsobili
prenasledovanie a útlak demokraticky
zm˘‰ºajúcich ºudí.

Napriek tomu, Ïe vpád cudzích vojsk
podºa získan˘ch odpovedí hodnotia
obãania väã‰inou negatívne, iba 45
percent z nich sa podºa prieskumu
stotoÏnilo s názorom, Ïe po auguste 1968
nastal celkov˘ úpadok hospodárstva,
kultúry a morálky. Necel˘ch 40 percent
túto my‰lienku odmietlo.(rp)

***

Banálny román ã. 200 000 Sk
Bratislava-sme/NOV¯ROK HARDÍK-
Spisovateº sedí doma a rozm˘‰ºa: “Meno
som si uÏ urobil, len keby e‰te peniaze
boli. Postmoderna sa na Slovensku
hodnotí, ale nevyná‰a. Náklady sú malé
a honoráre tieÏ. Treba sponzora. Na
literatúru peniaze nikto nedá. Alebo
predsa?”
“Za peniazmi treba ísÈ tam, kde sú. A
najlep‰ie tam, kde ich rozdávajú
bezbolestne. MoÏno bude treba nieão
napísaÈ. Pí‰em r˘chlo a dobre.”
Spisovateº dorozm˘‰ºa a poberá sa za
vydavateºom. Ten vie lep‰ie, ak˘mi
kanálmi sa podporuje súãasná tvorba.
Vydavateº má svoje skúsenosti. “Pôjdem
za mal˘m fúzat˘m. Je chor˘ z toho, ako
ho celá inteligencia zavrhla a medzi
v‰etk˘mi ‚prúsermi’, ão mu odhalili sa mu
pozitívna publicita zíde. Pojednáme to
moderne, aby to nevyzeralo ako
angaÏovan˘ socrealizmus, dobré foteãky,
grafik nech sa vyblázni. Urãite budú
‚pindaÈ’, ale mám veºa detí.”
V Hardíkovi sa e‰te ãosi ozve: “Musím
vymyslieÈ nejakú fintu, aby to nebolo celé
v prvom pláne. AkoÏe o Slovensku.
Dedinky, slnieãko, fujara a tak. Malého
tam dám len akoÏe mimochodom.
Vysvetlíme mu, Ïe to konzervatívci lep‰ie
strávia.”
Vydavateº kombinuje aÏ do konca: “Na
takéto peniaze budú. Zvlá‰tne fondy a
tak. Musíme urobiÈ super krst, dobrú
muziku aj nejak˘ch umelcov, nemusím
im povedaÈ presne, o ão ide. Ani Ïe tam
bude fúzat˘. Aj profesora treba pozvaÈ.
Vlastne ani nie, ten príde aj tak, keì sa
dozvie, Ïe bude telka.”
Spisovateº ide spokojn˘ domov. “No ão.
Aj Pu‰kin sa podlizoval cárovi. V‰etci tí,
ão budú ‚pindaÈ’, liezli komunistom do...
Ja budem maÈ honorár. A bude krst s
umelcami a celebritami, to u nás doma
neb˘valo. MoÏno aj na raÀajky pozvú.
Hanba bude tak tri dni.”
Spisovateº e‰te chvíºu poãká, ale Ïiadne
protestujúce hlasy nepoãuje. “Budem maÈ
viac ãasu na robotu. Zasa napí‰em nieão
také malé, ‰ikovné, asi 400 slov. Romain
Rolland strihnut˘ Du‰ekom a
postmodernou. O nevyspytateºnosti
ºudského charakteru, o prostitútkach...
trebárs v staniãnom bufete...
Vysoko‰koláãky to Ïerú.”

***

Pokraãování ze str. 7 23.8.2004
 ·éf ODS se tvrdû pustil

do Kofiistky
Praha-mfd/(kop, gag)-Pfiedseda ODS

Mirek Topolánek v nedûli vyzval poslance
US-DEU ZdeÀka Kofiistku, kter˘ jeho stranu
obvinil z politické korupce, k odchodu ze
snûmovny. „Mûl by sloÏit mandát. Jednání
s Kofiistkou jsem inicioval já pfies
spoleãného známého. U jednání byli dva
lidé, ktefií tvrdí opak toho, co tvrdí Kofiistka,“
fiekl MF DNES Topolánek. Kofiistka, kter˘
fiíká, Ïe mu nabízeli deset milionÛ za hlas
proti vládû, naopak vyz˘vá své kolegy, aÈ
jej podpofií. Mají podle nûj zvefiejnit, jak se
je ODS pokou‰ela ovlivnit, tfieba nabídkou
funkcí. Podle nûkter˘ch zdrojÛ se o
funkcích, a to v cizinû, mûlo hovofiit i pfii
inkriminované Kofiistkovû schÛzce. Jako
první vysly‰el vãera Kofiistku Robert Vokáã
(US-DEU). I za ním pr˘ pfii‰li, aby pomohl
proti vládû. ¤íká ale také, Ïe peníze mu
nikdo nenabízel.

Podle Kofiistky do‰lo k pokusu o ovlivnûní
na schÛzce s dal‰ími dvûma lidmi. Jejich
jména pr˘ o víkendu fiekl policii, ale zvefiejnit
je odmítl.

T˘deník Nedûlní svût napsal, Ïe jedním z
tûch, kdo se s Kofiistkou mûli na popud
Topolánka sejít, je severomoravsk˘
politick˘ lobbista Jan Veãerek. Ten nejprve
v telefonátu s MF DNES mluvil, jako by
vûdûl, o jaké schÛzce je fieã. Pozdûji v‰ak
uvedl: „Na Ïádném setkání, kterého jsem
se s panem Kofiistkou úãastnil, nikdy
nepadla Ïádná nabídka, jak ji popsal pan
poslanec.“ Veãerek fiíká, Ïe se s Kofiistkou
i Topolánkem dobfie zná, ale o uplácení nic
neví.

O aféfie promluvili také souãasn˘ a b˘val˘
prezident. Klaus zpochybÀuje
dÛvûryhodnost Kofiistky, Havel vyz˘vá k
urychlenému vy‰etfiení pfiípadu.

***

 PraÏsk˘ radní velel zásahÛm
v roce 1989

Praha-mfd/ (koÏ, gag)- Odstupující ‰éf Úfiadu
vlády Pavel Pfiibyl není jedin˘m vysoce
postaven˘m muÏem, kter˘ v roce 1989 velel
policejním zásahÛm proti demonstrantÛm.
Stejnou funkci velitele roty zastával i praÏsk˘
radní Jan Slezák, nynûj‰í kandidát âSSD
na post námûstka primátora. Jeho jméno je
i na dokumentu, kter˘ o Pfiibylovû minulosti
zvefiejnila sobotní MF DNES. Zatímco Pfiibyl
velel pfii zásahu proti demonstrantÛm 28.
fiíjna 1989 osmapadesáti muÏÛm tfietí roty,
Slezák mûl pod sebou sedmdesát muÏÛ v
první rotû. Právû v tomto dokumentu si jej
v‰imli organizátofii demonstrace proti
Pfiibylovi a zaãali na jeho minulost
upozorÀovat.
Jan Slezák dnes pÛsobí jako radní pro

‰kolství a mládeÏ. Hájí se tím, Ïe svoje
pÛsobení u pohotovostního pluku VB nikdy
nezastíral. „Nikdy jsem nenabádal k mlácení
demonstrantÛ a neporu‰il ani Ïádn˘ zákon,“
fiekl vãera MF DNES. „KdyÏ se mû po
listopadu 1989 ptala obãanská komise, zda
bych ‰el do zákroku znovu, fiekl jsem, Ïe
ano. Policista musí poslouchat rozkazy v
kaÏdé dobû. Zodpovídat by se mûli politici,
ktefií rozkazy vydávají,“ fiíká.
Lidem, ktefií demonstrovali pfied Úfiadem

vlády za odstoupení Pavla Pfiibyla, se
Slezákova minulost nelíbí. „Nebudeme uÏ
demonstrovat pfied vládou, ale chystáme
ostrou vefiejnou diskusi,“ fiekl jeden z
organizátorÛ protestÛ, Bfietislav Rychlík.
Nûktefií straniãtí kolegové Slezáka, kter˘

má kandidovat na post námûstka primátora
po ãerstvû jmenovaném ministrovi
Paroubkovi, hájí. „Je to jeden z
nejãestnûj‰ích politikÛ, které znám,“ fiíká
dal‰í námûstek primátora za âSSD, Petr
Hulínsk˘.

***
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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!

Letters/E-mail

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

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

Z ãasopisu ABC - rok 1960
AÏ bude tobû, pion˘re, ãtenáfii, tfiicet, pûtatfiicet let, vzbudí‰ se do svûta,
kter˘ uÏ v mnohém nebude podoben dne‰ku. Budovatelé komunismu v
Sovûtském svazu i u nás budou mít k dispozici moderní automatizované
závody, zvládnou zemûdûlské práce prÛmyslov˘m zpÛsobem, budou pracovat
‰est hodin dennû. V té dobû proniknou hluboko do tajÛ vesmíru. To v‰echno
se promítne do kaÏdodenního Ïivota: 250 milionÛ tun oceli roãnû (USA
vyrábí souãasnû asi 90 milionÛ tun), hojnost v‰ech prostfiedkÛ, mûstská
doprava zdarma, bezplatné stravování ve ‰kolních a závodních jídelnách,
bydlení v prostorn˘ch bytech bez nájemného, levné nebo bezplatné turistické
základny atd. To není zaãátek fantastické povídky na‰eho ãasopisu, to je
reáln˘ dvacetilet˘ program Komunistické strany Svazu sovûtsk˘ch
socialistick˘ch republik, o kterém pí‰e, mluví a pfiem˘‰lí cel˘ svût. Bledne
sláva kapitalistické techniky a v˘roby. VÏdyÈ za deset let pfiedstihne SSSR
Spojené státy americké dvaapÛlkrát a v roce 1980 bude jeho náskok
sedminásobn˘. Je krásné Ïít v takovém svûtû!
V prvé vûtû na‰í poznámky jsme vlastnû napsali chybu. Pfieãti si tu vûtu
znovu, mil˘ Vláìo, Kvûto, Pfiemku, i vy ostatní. Na‰el jsi nesprávnost?
Bude‰ se do nového svûta teprve probouzet? Jistû zná‰ odpovûì: V‰ichni se
musíme pfiiãinit! Uãit se a pracovat. I mimo ‰kolu ve sv˘ch pion˘rsk˘ch
oddílech, v krouÏcích i ve speciálních kolektivech. PusÈte se v‰ichni do
technické a pfiírodovûdecké ãinnosti, nebojte se usilovné práce nad funkãními
modely, zamilujte si pûstitelskou ãi chovatelskou práci v pion˘rsk˘ch
zemûdûlsk˘ch hospodáfistvích. Velkolepá budova svûta - komunistická
spoleãnost - potfiebuje v‰estrannû pfiipravené lidi, vládnoucí elektfiinû,
jaderné energii, sloÏit˘m mechanismÛm, chemick˘m látkám, pfiírodû na
Zemi i v kosmickém prostoru. Komunismus potfiebuje lidi odváÏné, ãestné,
muÏe a Ïeny, ktefií umûjí Ïít v kolektivu a pro kolektiv.

***

Dají-li jim medaili nebo nedají
V desateru BoÏích pfiikázání najde‰ pfiikázání “Nezabije‰!” V Bibli najdeme právo
zabít, jestliÏe jsme ohroÏeni na Ïivotû.
Evropská úmluva o lidsk˘ch právech do roku 1983 pravila, Ïe právo kaÏdého na

Ïivot je chránûno zákonem, kromû v˘konu soudem uloÏeného trestu. V roce 1983
ve ·trasburku bylo sjednáno a podepsáno v protokolu ãíslo 6: Trest smrti se ru‰í.
Nikdo nesmí b˘t k takovému trestu odsouzen ani popraven.
Pfiipomínám, Ïe nûkteré vlády zákaz trestu smrti nepfiijaly a popravují a dokonce

vraÏdí nevinné o stopéro.
UÏ 10. prosince 1948 se vlády podepsané pod v‰eobecnou
deklarací lidsk˘ch práv vyhlá‰en˘ch OSN dohodly v ãlánku 3: nikdo nesmí b˘t

muãen nebo podrobován nelidskému ãi poniÏujícímu zacházení nebo trestu.
PfiestoÏe trest smrti byl zru‰en, zbavení Ïivota se nebude povaÏovat v rozporu,
jestliÏe bude vypl˘vat z pouÏití síly, které není víc jak zcela nezbytné pfii obranû
kaÏdé osoby proti nezákonnému násilí. Dále pak pfii zatãení a zabránûní útûku a
dokonce se mÛÏe zabíjet pfii potlaãení nepokojÛ nebo vzpoury.
VraÈme se na národní úroveÀ do na‰í rodné zemû podupané kopyty koní rusk˘ch

nájezdníkÛ a vymyt˘ch mozkÛ za 50 let vlády reÏimu zavrÏeníhodného, jak praví
zákon 198/93 sb. o protiprávnosti komunistického reÏimu a odporu proti nûmu.
Tento zákon v˘stiÏnû konstatuje, co se dûlo v na‰í rodné zemi za vlády komunistické

strany, Ïe se nevinné obûti popravovaly, vraÏdily, Ïaláfiovaly v táborech nucen˘ch
prací a byly zbavovány majetku a reÏim poskytoval neoprávnûné v˘hody tûm, ktefií
se na zloãinech podíleli.
Dále se v tomto zákonû praví, Ïe za spáchané zloãiny jsou plnû odpovûdni ti, ktefií

komunistick˘ reÏim prosazovali jako funkcionáfii, organizátofii a podnûcovatelé
politické ideologie. Mimo jiné se spojili s cizí velmocí a od roku 1968 udrÏovali stav
totality pomocí jejich okupaãních vojsk. Paragraf 3 tohoto zákona je pro na‰e bádání
dát ãi nedat bratrÛm Ma‰ínÛm medaili nejdÛleÏitûj‰í: Odpor obãanÛ proti tomuto
reÏimu jednotlivû ãi ve skupinû byl legitimní, spravedliv˘, morálnû oprávnûn˘ a je
hodn˘ úcty.
A kdyby nûkdo pochyboval o tom, zda bratfií Ma‰ínové a jejich skupina bojovala

proti reÏimu, tak doporuãuji si pfieãíst rozsudky z té doby, tam je to doslova a do
písmene potvrzeno, Ïe bratfií Ma‰ínové bojovali proti reÏimu! âeská republika je
právní stát s úctou k zákonÛm, jak praví Ústava âR a máme-li b˘t spravedliv˘ a chtít
dodrÏovat zákony, tak aÈ alespoÀ jedenkrát tento bezzub˘ zákon 198 je pouÏit
vidouce, Ïe na‰e rodná zemû se oddûluje od nedávné tragédie trvající padesát let,
Ïe se oddûlujeme od teroristick˘ch rozsudkÛ, Ïe se oddûluje od usurpátorsk˘ch
teorii “Davaj suda!” KaÏd˘ slu‰n˘ ãlovûk nemÛÏe souhlasit se Ïádn˘m násilím,
Ïádné popravy, muãení a zabíjení. Îádná válka nemÛÏe b˘t spravedlivá, kdyÏ v ní
umírají nevinní.
âl. 23. listiny tedy zákona nejvy‰‰í právní síly âR zní, cituji: Obãané mají právo

postavit se na odpor proti kaÏdému, kdo by odstraÀoval demokratick˘ fiád lidsk˘ch
práv, jestli pouÏití zákonn˘ch prostfiedkÛ je znemoÏnûno. Mohl bych vám pfiedloÏit
z archivu H-21 desítky rozsudkÛ smrti z minulého reÏimu, kde pouÏití zákonn˘ch
prostfiedkÛ bylo znemoÏnûno, kde papír a pero nebylo k niãemu. Rudá zafiíkadla se
nevyhnula ani dûtem popraven˘ch rodiãÛ. Co slz a bolestí má na svûdomí b˘val˘
reÏim. Genocidu selského a Ïivnostenského lidu, knûÏí, likvidace práva demokratické
spoleãnosti. Dát medaile bratrÛm Ma‰ínÛm je podle práva a vy, co se mnou
nesouhlasíte a tvrdíte, Ïe právo je nûkdy v rozporu se spravedlností tak musím
pfiiznat, Ïe máte také pravdu.
A závûrem musím uvést, Ïe pravdy existují tfii - subjektivní, objektivní a absolutní.

Václav ·roub - Psáno na bfiehu Pacifiku 13. srpna 2004
***

ÎIVÁ VODA-detail

Drivers wanted!

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Fax: (416) 741-7809
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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

BOHEMIA STEP BY STEP
·est nocí sedm dní

za 1899 kanadsk˘ch dolarÛ
(taxes & services charges)

První ubytování v Karlov˘ch Varech, následují âesk˘ Krumlov a Brno
Dennû snídanû a veãefie

Prohlídka Karlov˘ch VarÛ, âesk˘ch Budûjovic, âeského Krumlova, Tfiebonû, Brna,
Olomouce a Kutné Hory

Anglicky hovofiící prÛvodce
Odjezd 27. záfií

SLOVAKOTOUR
Letní slevy do celé Evropy!

Zavolejte si o nejlep‰í ceny!

TRAVEL INC.

827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta

Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,

poistenie, nájom auta
preklady
Volejte

Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

Ont. Reg. # 2631380

E-mail: nitratravel@yahoo.ca
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186
662 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5

1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,

Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry

Volejte StáÀu
905/274-2597
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.net

Krátká pamûÈ
V ND ã. 15 pfieãetl jsem si ãlánek L.
Navary Generál Píka: poprava
stateãného muÏe. Provází jej i fotografie
Heliodora Píky se synem Milanem ve
slu‰iv˘ch uniformách pfiedúnorové ãs.
armády. Osud generála Píky je uÏ dnes
celkem znám. Pfiesto ãlánek mne vedl k
opûtovnému pfieãtení knihy v roce 1986
vydané v 68' Publishers: Zpráva o
organizovaném násilí autorÛ V. Hejla a
K. Kaplana. Z pochopiteln˘ch (a v úvodu
knihy zmínûn˘ch) dÛvodÛ kniha není
vyãerpávajícím svûdectvím. Je to ale
kniha, která by nemûla b˘t zapomenuta.
Kniha pfiipomínající absurdnost, krutost a
zloãinnost reÏimu, kter˘ se v âSR po 2.
svûtové válce podafiilo nastolit
komunistické stranû. Po roce 1989 bylo
moÏné a dÛvodné tuto stranu v novém
státním uspofiádání zakázat, postavit
mimo zákon. Nestalo se tak. Snad vlivem
humánnosti V. Havla, snad dosud
pfietrvávajícímu vlivu nejmocnûj‰ích

komunistÛ, nevím. Ale po novém pfieãtení
zmínûné knihy (a není na totéÏ téma
jedinou) nevidím závaÏného dÛvodu, proã
se tak nestalo. Tato strana komunistická
po uchopení moci v roce 1948, ale i pfied
tím, za okolností tehdy (1945-1948) v
âSR panujících, zpÛsobem zcela
brutálním znehodnotila zákon, právo,
spravedlnost, v‰e co je základem slu‰né
spoleãnosti.
Nejsem si zcela jist, Ïe v˘voji nedalo se

zabránit (aã podobn˘ osud stihl i ostatní
zemû Rudou armádou osvobozené).
Mívám ale nûkdy pocit, Ïe v té kritické
dobû po 2. svûtové válce reprezentanti
demokracie nebyli muÏi na sv˘ch místech.
(To se, bohuÏel, mÛÏe do jisté míry t˘kat
i Jana Masaryka.) MoÏná, Ïe aÏ pfiíli‰
snadno do‰lo k Únoru 1948. Jediné, byÈ
ponûkud zvlá‰tní uspokojení, mÛÏe mít
ãtenáfi zmínûné Zprávy: onûch jedenáct
obû‰encÛ ve skupinû R. Slánského
pfiipravilo o Ïivot a existenci nespoãet
zcela nevinn˘ch lidí. A je to typick˘m
znakem násiln˘ch pfievratÛ a revolucí, Ïe
krátce po skonãení jsou poÏírány jejich
vlastní dûti. Hm, ponûkud cynicky fieãeno,
alespoÀ nûco? “I am sorry,” fieãeno
jazykem zemû, kde jiÏ del‰í dobu Ïiji,
moje srdce nekrvácí nad 11 obûÈmi
zrÛdného procesu. Bylo to jen malinko
paradoxní dílo malinko paradoxní
spravedlnosti. Nebyl to ostatnû proces
jedin˘. V tûch jin˘ch padli za obûÈ obãané
zcela nevinní. Nevím, zda ti, ktefií se stali
mocn˘mi v roce 1989, ãetli shora
zmínûnou Zprávu. Pokud ano, pak
tolerancí a dopu‰tûním trvající existence
komunistické strany velmi chabû
poslouÏili své zemi, po 40 letech znovu
nabyv‰í svobody. Dopustili, aby dostala
do vínku dal‰í zárodek budoucích
problémÛ, stejnû jako neodpustitelné
stigma dûsivé minulosti. âas v‰echny
rány hojí, praví pfiísloví. Nejsem si tím
docela jist. Trvající existence KSâ
pfiipomíná mi situaci, kdy pacient z naivní
nevûdomosti nedobral pfiedepsanou
dávku antibiotika, coÏ je nezbytné k
úãinnosti léku.
Dou‰ka: je smutné konstatovat, Ïe dnes

mnoho ohnivcÛ odsuzujících komuni-
stick˘ reÏim, v dobû jeho panování byli
ãleny strany, aÈ jiÏ aktivními nebo
pasivními?

Vladimír Cícha-Vancouver

Mrtvá generace
V‰ichni kolem 40-50 let by vlastnû mûli
byt mrtví! Podle dne‰ních pravidel a
zákazÛ bychom my, dûti narozené v 50.,
60. a 70. letech, vÛbec nemûli ‰anci
pfieÏít. Na‰e post˘lky byly malované
barvou, která obsahovala olovo. Nemûli
jsme Ïádné pro dûti bezpeãné fla‰tiãky
na medicínu. Îádné pojistky na dvefie a
okna, a kdyÏ jsme jeli na kole/kolobûÏce,
nemûli jsme helmy. Pili jsme obyãejnou
vodu z hadice a ne z lahví.
 Jedli jsme chleba a máslo, pili limonády

s cukrem a  nebyli jsme obézní, protoÏe
jsme si pofiád hráli venku. Klidnû jsme se
rozdûlili o jednu fla‰ku a pili s druh˘mi,
aniÏ by z toho nûkdo zemfiel. Nûkolik
hodin jsme se mofiili a stavûli trakafie ze
star˘ch nepotfiebn˘ch vûcí, jezdili jsme z
kopce, jen abychom pak pfii‰li na to, Ïe
jsme zapomnûli na brzdu
Teprve po nûkolika pfiistáních v pangejtu

jsme ji domontovali. Brzy ráno jsme si ‰li
ven hrát a pfii‰li jsme domÛ, teprve aÏ se
venku rozsvítily lampy - a nikdo se nás
nedovolával- Ïádnej mobil pfii ruce!
Nemûli jsme Ïádné Playstation, Nintendo
eller X-box - vlastnû ani televizní hry,
Ïádn˘ch 99 televizních kanálÛ, Ïádn˘
surround-sound, mobilní telefony,
poãítaãe, chatrooms a internet. Mûli jsme
kamarády, byli jsme venku a vyhledali
jsme si je!! Spadli jsme ze stromu, fiízli se,
zlomili si ruku ãi nohu, vyrazili si zuby, ale
nikdo kvÛli tûm úrazÛm nebyl Ïalován.
Byly to úrazy a nikdo nenesl vinu - jen

my! Vzpomíná‰ si na úrazy? Prali jsme
se, mûli jsme modfiiny, ale nauãili jsme se
to pfiekousnout. Na‰li jsme si hry s
tenisáky, klacky a jedli jsme i trávu (hlavnû
‰Èovík). I kdyÏ nás druzí varovali, nikdy
jsme si nevypíchli oko. Jezdili jsme na
kolech, chodili jsme domÛ k druh˘m
kamarádÛm, tloukli jsme na dvefie, vlezli
jsme dovnitfi a pletli se do fieãi. Nûkdo,
kdo nebyl ve ‰kole tak chytr˘, musel
opakovat roãník.
Dne‰ní generace vychovává chránûné

dûti, nejlep‰í chytráky a dûti pro investici.
Posledních 50 let bylo explozí  nov˘ch
nápadÛ. My jsme mûli volnost, fiasko a
odpovûdnost - a nauãili jsme se chovat
se ke v‰emu a poradit si. A ty jsi jeden/a
z nich.
Blahopfiejeme kaÏdému, kdo zaÏil toto

velké ‰tûstí a Ïil jako dítû.
pr

***
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Soccer

Reliability * Prompt Service * Excellent Price

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

PraguePraguePraguePraguePrague
BratislavaBratislavaBratislavaBratislavaBratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 306-0524

Nová adresa: 150 King St. W., # 101, P.O. Box 94,
Toronto, Ontario M5H 1J9
E-mail: ivan.znasik@mytravel.ca

âeská liga Gambrinus
1. kolo: Pfiíbram-Opava 2:1, Zlín-Slavia 1:0,
Olomouc-Budûjovice 2:1, Ostrava-Teplice
1:2, Sparta-Slovácko 1:1, Mladá Boleslav-
Jablonec 1:0, Brno-Drnovice 1:0, Liberec-
Bl‰any odloÏeno.
2. kolo: Jablonec-Ostrava 1:1, Drnovice-
Sparta 2:3, Slovácko-Olomouc 1:0, Opava-
Mladá Boleslav 2:1, Slavia-Liberec 1:0,
Budûjovice-Pfiíbram 0:0, Bl‰any-Brno 0:1, Zlín-
Teplice odloÏeno.
odloÏeno.
3. kolo: Jablonec-Drnovice 1:0, Liberec-
Pfiíbram 2:0, Zlín-Bl‰any 0:0, Olomouc-Slavia
2:1, Ostrava-Budûjovice 2:0, Sparta-Opava
5:1, Mladá Boleslav-Teplice 0:0, Brno-
Slovácko 1:0.

Tabulka
1. Brno 3 2 0 0 3: 0 9
2. Sparta 3 2 1 0 9: 4 7
3.  Olomouc 3 2 0 1 4: 3 6
4.Ostrava 3 1 1 1 4: 3 4
5. Teplice 2 1 1 0 2: 1 4
6. Zlín 2 1 1 0 1: 0 4
7. Boleslav 3 1 1 1 2: 2 4
8. Jablonec 3 1 1 1 2: 2 4
9. fiíbram 3 1 1 1 2: 3 4
10. Liberec 2 1 0 1 2: 1 3
11. Slavia 3 1 0 2 2: 3 3
12. Opava 3 1 0 2 4: 8 3
13. Bl‰any 2 0 1 1 0: 1 1
14.udûjovice 3 0 1 2 1: 4 1
15. Drnovice 3 0 0 3 2: 5 0
16. Slovácko 3 1 1 0 2: 2 -8

DruÏstvu Slovácko bylo odebráno bodÛ: 12

Slovenská liga
Dohrávka 1. kola: Îilina-Trnava 2:1.
2. kolo: Îilina-PetrÏalka 5:1, Trenãín-R.
Sobota 1:0, Trnava-Púchov 3:1,
RuÏomberok Dubnica 0:2, Inter-B.
Bystrica 1:4.
3. kolo: B. Bystrica-Îilina 1:1, R. Sobota-
Inter 1:0, PetrÏalka-Trnava 3:1, Dubnica-
Trenãín 0:1, Púchov-RuÏomberok 0:1.
4. kolo: Trenãín-Púchov 0:1, Trnava-
RuÏomberok 1:2, Inter-Dubnica 0:1,
Îilina-R. Sobota 3:0, PetrÏalka-B.
Bystrica 2:1.

Tabuæka
1. Îilina 4 3 1 0 11:3 10
2. Dubnica 4 3 1 0 6:1 10
3. Artmedia 4 3 0 1 8:8 9
4. B. Bystrica 4 2 1 1 8:5 7
5. R. Sobota 4 2 0 2 3:4 6
6. RuÏomberok 4 2 0 2 3:5 6
7. Trenãín 4 1 1 2 3:4 4
8. Trnava 4 1 0 3 6:8 3
9. Púchov 4 1 0 3 2:6 3
10. Inter 4 0 0 4 2:8 0

Mezinárodní kopaná
âESKO-¤ECKO 0:0.

Pfiátelské utkání v Praze. Hlavní rozhodãí
Dougal (Skot.), Ïlutá karta: Fissas, 15050
divákÛ.
âesko: âech - Grygera, Bolf, Rozehnal,
Jankulovski (64. Mare‰) - Poborsk˘ (43.
Sionko), Rosick˘, Galásek (46. Vachou‰ek),
T˘ce (73. Hübschman) - Koller (46. Lokvenc),
Heinz (46. Baro‰). ¤ecko: Nikopolidis -
Seitaridis, Katsuranis, Kapsis (46. Dabizas),
Fisas - Basinas (37. Jorgiadis), Zagorakis
(46. Kafes), Karagunis (46. Tsiartas),
Janakopoulos (64. Gumas) - Vrizas (78.
Venetidis) - Charisteas.

Slovensko - Luxembursko 3:1 (1:1)
Kval. MS v Bratislave. GÓLY: 26. Vittek, 48.
Gre‰ko, 89. Demo - 2. Strasser. Rozhodoval
Kassai (Maì.), 5016 divákov, Ïlté karty Varga
- Remy, Molitor. SLOVENSKO: König -
Zabavník, Kratochvíl, Varga, Gre‰ko - Janoãko
(68. Demo), Karhan, Mintál, Michalík (46.
âech) - Vittek, Sz. Németh (84. ·esták).

Poháry
Liga mistrÛ: 3. pfiedkolo: Ferencvaros-
Sparta 1:0, Leverkusen-Ostrava 5:0.
Dinamo BukuresÈ-Îilina 1:0 a 1:0.
Pohár UEFA: Ki‰inûv-Olomouc 1:2,
Slavia-Tbilisi 3:1 (Branky: Adauto, Piták,
Kalivoda), B. Bystrica-FC Will 1900 3:1,
PetrÏala-Dnûtropetrovsk 0:3.
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863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080
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High Park Cycle
& Sports

32 let v Torontu

2878 Dundas St. W.
(Západnû od Keele St.)

Toronto, Ontario
Tel.: 416/614-6689

Kola, sportovní potfieby
Prodej, servis, pÛjãovna, v˘mûna.

 Predám 4-izbov˘ byt
s loggiou a veºkou halou

v Bratislave,
 len 2 autobusové zastávky od

centra mesta.

Cena: $ 89,900 CAD
Telefón: (905) 337-7457

E-mail:
machar@sympatico.ca

1418-16

Pohledná vdova
57 (55/160)

nekufiaãka, Ïijící v âR
na Litomûfiicku hledá
pfiítele se smyslem pro

humor, kterému se st˘ská
po domovû. Zájmy:

hudba, tanec, turistika,
cyklistika a cestování.
Kontaktujte e-mailem:
jitkamann@seznam.cz

1419-18

Máte kufií oka?
Bolí vás nohy od dlouhého chození po Praze?

Potfiebujete pedikúru?

V Praze vám o‰etfií nohy odborná pedikérka
Zdena Hrabinová

Poãernická 57
108 00 Praha 10

Tel.: 274-777-476
Za o‰etfiení dáte pûtkrát ménû neÏ v Torontu!

Svûtov˘ pohár
V Evropû i v severní Americe se zaãala
pfiíprava na Svûtov˘ pohár, kter˘ se bude
konat koncem srpna a v první polovinû záfií v
Evropû a v severní Americe. Slovensko
prohrálo se ·védskem 0:2 a âe‰i hráli s
Finskem 1:1. V‰echna utkání vysílá CBC.
Program svûtového poháru: 30.8.: Finsko-
âR v Helsinkách 13:00. 1.9.: ·védsko-âR  v
Stockholmu v 13:00, 1.9. Kanada-Slovensko
v Montrealu v 19:00, 3.9. âR-Nûmecko v
Praze v 13:00, 3.9.: USA-Slovensko v St.
Paul v 19:00, 5.9. Kanada-Slovensko v
Torontu v 19:00. âtvrtfinále se hraje od 6. do
8. záfií. Semifinále 10. a 11. záfií v St. Paul a v
Torontu. Finále 14. záfií v Torontu.
Aktualní zpravodajství naleznete na
www.zpravy.org/nhl nebo
www.nhl.zpravy.ca

Pfiijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!

Cviãební hodiny od 18. záfií 2004 do 18. ãervna 2005:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin

v tûlocviãnû klubu Steele West Gymnastics, 61 Magnetic Drive, Unit
21

(jiÏnû od kfiiÏovatky ulic Steeles Avenue West a Dufferin Street)
Dospûlí - kaÏdou stfiedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 20:00 do 22:00 hodin

George Harvey Collegiate, 1700 Keele Street
 (jiÏnû od kfiiÏovatky ulic Eglinton Avenue West a Keele Street)

Informace:  Jan Waldauf 416/626-3476, Ivo Sypták 416/656-0490

Kvalifikaci MS

Holandsko-âeská republika
ve stfiedu 8. záfií 2004 ve 14:30

mÛÏete sledovat v pfiímém pfienosu

v Eurosport Bar
416/201-0100

3392 Lakeshore Blvd., Etobicoke
KfiiÏovatka Kipling a Lakeshore

Vstupné 10 dolarÛ

Z olympijsk˘ch her
Navrátilová priznala, Ïe

bola nervózna
Americká tenistka ãeského pôvodu Martina
Navrátilová opäÈ prepísala historické tabuºky.
·tyridsaÈsedemroãná hráãka sa stala
najstar‰ou tenistkou, ktorá kedy nastúpila na
olympijskom turnaji. Legende sa navy‰e jej
premiéra mimoriadne vydarila - so svojou
partnerkou Lisou Raymondovou postúpili do
druhého kola cez ukrajinsk˘ pár Perebijnisová,
Bejgelzimerová. Po jednoznaãnom víÈazstve
6:0, 6:2 ako keby Navrátilová nemohla uveriÈ,
ão vlastne preÏila. Sedela na stoliãke,
niekoºkokrát sa pozrela k oblohe a s úsmevom
potriasla hlavou. “Spomínala som na v‰etky
otváracie ceremoniály, ktoré som sledovala
uÏ od roku 1964,” vrátila sa o ‰tyridsaÈ rokov
naspäÈ. “Je to neuveriteºné, Ïe som tu.”

***

Jozef Gönci: Posledn˘ v˘strel
bol najlep‰í v mojom Ïivote

Po poslednom v˘strele sa JOZEF GÖNCI (30
r.) najprv otoãil smerom k trénerovi Martinovi
Babíkovi. V zlomku sekundy sa utvrdil, Ïe je to
medaila, a z radu ôsmich finalistov vystrúhal
naj‰Èastnej‰ie gesto. Okolo desiatky fanú‰ikov
zo slovenskej v˘pravy mu kriãali z tribúny
medailové pozdravy. ·Èastn˘ strelec odloÏil
vzduchovku a rozbehol sa necel˘ch desaÈ
metrov naproti trénerovmu objatiu. DeÀ po
Krnáãov˘ch strieborn˘ch dÏudistick˘ch
chvatoch zostrelil v areáli Makropulo
zasadenom do hôr nad Aténami druhú medailu
pre Slovensko - bronzovú.

***

Umím si pfiedstavit Ïivot bez
stfiílení i návrat k nûmu

KATE¤INA KÒRKOVÁ PO ZISKU MEDAILE
NA OH ¤EKLA:
* Jak˘ to je pocit získat olympijskou medaili,
na kterou vá‰ otec Petr, aã vynikající stfielec,
nikdy nedosáhl?
ÚÏasn˘. Myslela jsem i na nûj i na svoje
nejbliÏ‰í - pfiítele, sestru Áju, maminku. Byl to
mÛj ‰Èastn˘ den. Jeden z nejkrásnûj‰ích v
kariéfie, protoÏe jsem mûla dobr˘ pocit ze
svého v˘konu.
* Finále se zmûnilo v obrovské drama. Tu‰ila
jste, jak si stojíte pfied poslední ránou, kterou
âíÀanka âao dala 10,6 bodu?
VÛbec ne. Na tabuli nebylo vidût a ani bych se
nedívala. Do finále jsem ‰la klidná, protoÏe
jsem mûla vlastnû splnûno. Ve svém prvním
olympijském závodû jsem chtûla mezi osm
nejlep‰ích. Pfied kaÏdou ránou jsem si fiíkala,
Ïe si teì uÏ musím jen dûlat svoji práci. Podle
sv˘ch nízk˘ch desítek v prostfiedku finále
jsem si myslela, Ïe jsem nûkde kolem ‰estého
místa. ¤ekla jsem si, Ïe to umím lépe a do té
poslední jsem dala to nejlep‰í, co ve mnû
bylo.

***
V˘sledky sportovní pistole30+30: 1.
Grozdevová (Bul.) 688,2 (585+103,2), 2.
Hyková (âR) 687,8 (588+99,8), 3.
A‰umovová (Azerb.) 687,3.

***

Prvá Slovenka so zlatom
Galéria slovensk˘ch olympijsk˘ch ‰ampiónov
koneãne uÏ nie je len pánska spoloãnosÈ.
Îeny na olympijsk˘ch hrách debutovali v ParíÏi
1900. Prvá Slovenka sa v‰ak do zoznamu
olympijsk˘ch víÈazov zapísala aÏ o 104 rokov.
Volá sa Elena Kaliská a zlato vylovila z divokej
vody.
Slovenské ‰portovkyne z olympijsk˘ch hier
priná‰ali zatiaº nanajv˘‰ strieborné medaily.
Prvú získala na berlínskej olympiáde 1936
‰portová gymnastka Matilda Pálfyová, ãlenka
ãs. druÏstva. Dve tímové striebra z rovnakého
odvetvia pribudli zásluhou Márie Némethovej-
Krajãírovej v Tokiu 1964 a Mexiku 1968. O
‰tyri roky v Mníchove sme sa doãkali prvého
Ïenského striebra z individuálnej disciplíny -
vìaka diaºkarke Evy ·uranovej. Na
moskovsk˘ch OH 1980 pri‰lo striebro tímu
ãs. pozemn˘ch hokejistiek, medzi ktor˘mi
bolo aj slovenské trio Iveta Hricová-·ránková,
Viera Jakabová-Podhányiová a Alena
Mejzlíková-Kyselicová. A na ZOH 1984
‰tafetové striebro lyÏiarky Gabriely
Svobodovej.
Éra slovenskej samostatnosti je v znamení
vody. O dve striebra sa pred ‰tyrmi rokmi
zaslúÏila plavkyÀa Martina Moravcová. Teraz
k nim pribudlo zlato. Kaliská je pätnásta v
zlatom zozname, a predsa prvá. (mo)

***

Berdych vyfiadil svûtovou
jedniãku Federera

O prvotfiídní olympijskou senzaci se na
aténsk˘ch betonov˘ch kurtech zaslouÏil
v úter˘ veãer osmnáctilet˘ Tomá‰
Berdych, kdyÏ ve 2. kole dvouhry vyfiadil
svûtovou jedniãku ·v˘cara Rogera
Federera a zÛstal tak jedin˘m ãesk˘m
tenistou ve hfie.

***

Pfies víkend pfiibyly tfii
medaile, zlato chybí

ST¤ÍBRNÁ JACHTA¤KA. Lenka
·mídová vybojovala za vítûznou Norkou
Sundbyovou stfiíbrnou medaili na mofii v
jachtafiské tfiídû Evropa.
ST¤ÍBRNÍ VESLA¤I. Druhá párová
ãtyfika olympijského finále za vítûzn˘m
Ruskem, zleva: David Kopfiiva, Tomá‰
Karas, Jakub Hanák a David Jirka.
BRONZOV¯ V¯·KA¤. Jaroslav Bába
skonãil mezi v˘‰kafii tfietí za ·védem
Holmem a Ameriãanem Hemingwayem.

***

 Pfii bronzovém skoku v˘‰kafii
vypadla pamûÈ

Atény -mfd-Ve v˘‰kafiském sektoru, pfiímo
pod Ïhnoucím olympijsk˘m ohnûm, proÏil
thriller. Odepisovali jej, ale odmítl poráÏku. „I
v Ïivotû mám silné nervy,“ fiekl bronzov˘
v˘‰kafi Jaroslav Bába.
Tfietím pokusem, kter˘ odloÏil na 234 cm,
získal slávu.
* Pfied skokem na 234 jste zavfiel oãi. Na co
jste myslel?
Jeden mystik ze Slovenska mi dodával energii.
Volala mi kamarádka, Ïe to s ním domluvila.
PokaÏdé kdyÏ jsem pfii závodû zavfiel oãi,
napojil se na mû. Ani nevím, jak se jmenuje,
nikdy jsme spolu nemluvili.
* Fungovalo to?
Ano. V hlavû jsem cítil zrychlen˘ tep,
bubnování, bylo mi dobfie.
* Pak jste se rozbûhl na 234. Co jste mûl v
hlavû?
To vÛbec nevím. Mûl jsem v˘padek pamûti,
byl jsem v transu. VÛbec si nepamatuju, Ïe
jsem bûÏel, skákal. AÏ najednou jsem leÏel
na doskoãi‰ti a stalo se.

***

Z Hellinika letí na Slovensko
druhé zlato

S dvoma zlat˘mi (Kaliská v K1 a Hochschornerovci
v C2) a Martikánov˘m striebrom (s otáznikom ãi
skôr v˘kriãníkom) sa Slovensko stalo
najúspe‰nej‰ou krajinou vo vodnoslalomárskom
areáli Helliniko, kde sa vãera skonãili súÈaÏe v
rámci aténskych hier.
Bratia Pavol a Peter Hochschornerovci vãera
potvrdili svoju ‰esÈroãnú hegemóniu v deblkanoe,
navy‰e skromn˘m a ãírym preÏívaním veºkej
olympijskej chvíle si nenapodobiteºne nenútene
zveºadili sympatick˘ imidÏ, na ktorom v‰ak vôbec
nepracujú.

Podle MFD, Práva a Sme.
***


