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Art Canada 5 na Novomûstské radnici v Praze
Pfied rokem 1989 kulturní spolupráce mezi âeskoslovenskem
a Kanadou se vût‰inou odehrávala na úrovni velk˘ch
celosvûtov˘ch v˘stav EXP0 67 v Montrealu ãi EXPO 86 ve
Vancouveru. Z Kanady do âR zavítal pouze nûkter˘ z
populárních zpûvákÛ jako Paul Anka, Bryan Adams a pianista
Oscar Peterson. Byli zde známi i dal‰í hudebníci jako Leonard
Cohen ãi Joni Mitchell. PfiestoÏe se prolomily bariéry a po
listopadu 1989 do Kanady pfiijela fiada ãesk˘ch hercÛ,
hudebníkÛ, operních pûvcÛ a také nûkolik divadelních souborÛ,
v oblasti v˘tvarného umûní zÛstává práce kanadsk˘ch
v˘tvarníkÛ, v tomto pfiípadû v˘tvarnic, pro ãeskou vefiejnost
nûãím neznám˘m.

My‰lenka uspofiádat v˘stavu v Praze vznikla pfii loÀské
náv‰tûvû ministra kultury Pavla Dostála  v Torontû. Bûhem
setkání s v˘tvarnicemi Marií Gabánkovou a Vladyanou
Krykorkovou do‰lo k pfiíslibu pomoci Ministerstva kultury pfii
organizování v˘stavy v Praze.

V dal‰ím stádiu bylo nutné se rozhodnout pro koncepci
v˘stavy. Pojítkem pro zúãastnûné v˘tvarnice jsou ãeské
kulturní kofieny a v˘tvarné vzdûlání na jedné stranû a kanadská
realita, v které se ocitly se specifick˘m ãesk˘m pohledem na
ní, na stranû druhé.

Ilustrátorka dûtsk˘ch knih Vladyana Krykorková velice
ãasto vystavovala v minulosti s dal‰í ilustrátorkou Jifiinou
Martonovou. Zatímco Maria Gabánková uãí na prestiÏní
Ontario College of Art and Design v Torontu a zab˘vá se
hlavnû figurální kresbou a malbou, Vladyana Krykorková
ilustruje dûtské kníÏky z eskymáckého prostfiedí a ãesk˘ch
pohádek. Jifiina Martonová nejen kníÏky ilustruje, ale i pro
dûti pí‰e. Její tvorba je známa nejen v Kanadû, ale i v
Japonsku, Francii a ·panûlsku.

Dal‰í ãlenkou skupiny je Helena Wilsonová, která se
naopak dlouhá léta zab˘vala fotografováním domorod˘ch
kanadsk˘ch indiánsk˘ch umûlcÛ a její ãernobílé fotografie
vypovídají o jejím setkání s nimi. Pátou ãlenkou skupiny Art
Canada 5 je Alena Foustková, která na této v˘stavû
prezentuje to, jak ji pfii v˘tvarné tvorbû ovlivnila severoamerická
abstrakce a tamní Ïivot.

Skupina Art Canada 5 je tedy v˘stava pûti v˘tvarnic, které
Ïily v osmdesát˘ch letech v Torontu, jejichÏ cesty se roze‰ly,
tfii Ïijí v Kanadû a dvû v âeské republice a pfii této v˘stavû se
pokou‰ejí znovu nalézt spoleãnou fieã a vypovûdût nûco

nejen o své kanadské minulosti, ale i o pfiítomnosti.
VernisáÏe v˘stavy, která se konala tuto stfiedu na

Novomûstské radnici se zúãastnil kanadsk˘ velvyslanec v
Praze Bruce Jutzi, pracovníci velvyslanectví jejichÏ jménem
promluvil kulturní ataché pan Olivier Nicoloff, zástupci
ministerstva kultury se podíleli na prÛbûhu veãera, v˘tvarnice

pfiedstavil japonolog Martin Vaãkáfi. Ten pozdravil mimo jiné
v japon‰tinû hosty z Japonska. Na vernisáÏ pfii‰lo pfies tfii sta
lidí a podle vyjádfiení paní Polákové z Ministerstva kultury se
jednalo o jednu z nejúspû‰nûj‰ích akcí v této galerii.

abe
***

Vl. Krykorková, J. Martonová, H. Wilsonová (vzadu), Alena Foustková a M. Gabánková pfii vernisáÏi Art Canada 5

Kulturní ataché kanadského velvyslanectví Olivier Nicoloff (vpfiedu, druh˘ z prava) pfii zahájení v˘stavy Art Canada 5.



2   satellite  1-416 June 9, 2005Toronto/Canada

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
Stfieda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

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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âeská adresa: ABE/âIÎINSKÁ
·tefánikova 387, 500 11 Hradec Králové 11

Tel.:  274 777 476 nebo  495 269 285
Fax:  274 770 929

Ale‰ Bfiezina - redaktor;
Advertising rates: 22.00 per inch/col.

1.65 CDN $ per line/col.
Pfiedplatné:

v Kanadû $ 32,71+2,29 = 35,00,
pro ostatní svût CND $ 48-, US $ 35 -
v âR 600 Kã, na Slovensku 800 SK

PDF elektronicky $ 22 -
V âR a na Slovensku 150 Kã (200 SK)
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu opût v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 218 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Úfiední hodiny jsou jednou mûsíãnû,

vÏdy první  úter˘ od 19 do 20  hod. (po pfiedchozím zavolání)
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

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 Steeles West Gymnastics,

 601 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

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v  11:00.
Stfiedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (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:  P. Dolinsk˘.
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
a Rev, M. âajka.  BohosluÏby 9:30  anglicky,
10:30  slovensky.

Lutheránsky kostol sv. Luká‰a,
(Luteheran Church of St. Luke), 3200
Bayview Ave.  (Bayview a Finch), Toronto.
BohosluÏby:  3.7. a 7.8. v 17:00.
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: Pavel Norbert Rous,
St. Adalbert R.C. Mission, 464 Plains Rd. W.,
Burlington L7T 1H2. Tel.: (905) 523-1932.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice: (Lyndale a
HIinchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: Sobota 28. 5. a 18. 6.  v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street, NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 28. 5. a 18.
6. v 9:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Shebrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
29. 5. a 19. 6. v 11:00

jednání. Dokument popisuje opatfiení, jeÏ
je Kanada pfiipravena pfiijmout pro
otevfiení svého trhu v˘mûnou za lep‰í
pfiístup na zahraniãní trhy sluÏeb. Kanada
nabízí snaz‰í pfiístup na kanadsk˘ trh v
následujících oblastech: úãetní,
technické, právní a finanãní sluÏby, kur˘rní
sluÏby, turistika a s ní spojené sluÏby,
doprava, doãasn˘ pohyb dodavatelÛ
sluÏeb, obchodní zastoupení a zru‰ení
v˘jimek z doloÏky nejvy‰‰ích v˘hod. I ve
své nové nabídce Kanada potvrdila, Ïe
souãástí této dohody nebude oblast
zdravotnictví, vefiejného ‰kolství,
sociálních sluÏeb a kultury. „Na‰e nabídka
jasnû ukazuje, Ïe vefiejné sluÏby nejsou
na jednacím stole,“ ujistil ministr
mezinárodního obchodu Jim Peterson. V
roce 2004 vyvezla Kanada sluÏby v
hodnotû pfies 62 miliard dolarÛ. Z toho
pfiedstavoval v˘voz obchodních sluÏeb a
sluÏeb podnikÛm více neÏ polovinu této
ãástky. su
 www.international.gc.ca

***

Rovnost mezi Ïenami a muÏi
v Kanadû

Kanada je v pofiadí sedmá zemû z 58
hodnocen˘ch, v níÏ panuje nejvût‰í
rovnost mezi Ïenami a muÏi. Studii
zvefiejnilo 17. kvûtna Svûtové
ekonomické fórum (WEF). Rovnost se
srovnávala v pûti kritick˘ch oblastech:
ekonomická participace, ekonomická
pfiíleÏitost, politická moc, dosaÏení
vzdûlání a zdraví a blahobyt. Kanadské
Ïeny se podle v˘zkumu aktivnû na
ekonomickém Ïivotû podílejí, pracovních
pfiíleÏitostí ale mají uÏ ménû. Diskriminaci
zaloÏenou na pohlaví eliminuje i kanadská
Charta základních práv a svobod. V˘zkum
hodnotil asi 9 000 pfiedních spoleãností z
celého svûta. âeská republika skonãila
na 25. místû. www.weforum.org

***

Divadelní festival Fringe
Praha

Od 31. kvûtna do 5. ãervna probûhl v
Praze 4. roãník divadelního festivalu
Fringe Praha, kterého se zúãastní 34
divadelních spolkÛ z celého svûta. Na
festivalu se pfiedstavilo kanadské divadlo
Intrepid Theatre s hrou The Ugly Duchess
(O‰klivá vévodkynû). Hlavní hrdinka
Margaret Maultasch, hraná kanadsk˘m
hercem Paulem Terrym, je stfiedovûká
tyrolská samovládkynû a zároveÀ
nejo‰klivûj‰í Ïena historie. ZboÏná
Margareta vûfií, Ïe její o‰kliv˘ vzhled je
jen boÏí zkou‰kou do doby, kdy ji zaãnou
zdû‰ení poddaní démonizovat kvÛli
‰ífiícímu se moru.

***

Bezpeãnostní síÈ na ochranu
mofisk˘ch savcÛ

Kanaìan Ed Trippell z Ministerstva
rybáfiství a oceánÛ a s ním dva ameriãtí
vûdci obdrÏeli od Svûtového fondu pro
ochranu pfiírody (World Wildlife Fund,
WWF) cenu za svítící rybáfiskou síÈ. Svûtlo
chrání delfíny, sviÀuchy a velryby pfied
tím, aby se do sítû nezamotali a
nezahynuli v ní. Zvlá‰tní pozornost se
vûnuje pfiedev‰ím velrybám ve Fundském
zálivu, které b˘vají buì zachyceny v
rybáfisk˘ch sítích, nebo zahynou úderem
projíÏdûjící lodû. Síran barnat˘ v síti
zpÛsobí její viditelnost i v hloubce tfiiceti
metrÛ. www.wwf.ca www.mar.dfo-
mpo.gc.ca

Pfiípravilo
Kanadské velvyslanectví v Praze

***

Kanadská mozaika
Historické hlasování

v Dolní snûmovnû
Ve ãtvrtek 19. kvûtna hlasovala kanadská
Dolní snûmovna o návrhu zákona o
rozpoãtu. Hlasování bylo velmi
nerozhodné. Premiér Paul Martin
naznaãil, Ïe pokud jeho men‰inová vláda
v hlasování neuspûje, poÏádá generální
guvernérku o rozpu‰tûní parlamentu a
vyhlá‰ení v‰eobecn˘ch voleb. Hlas
pfiedsedy parlamentu, jímÏ je Peter
Milliken, mûl poprvé v historii parlamentu
rozhodnout o budoucnosti vlády. Ústavní
experti pfied hlasováním naznaãovali, Ïe
rozhodnutí pfiedsedy jiÏ od poãátku
ovlivÀují tradice a potfieba jasn˘ch
principÛ a postupÛ, a Ïe za takov˘ch
okolností je podle Legislativního a
jednacího fiádu Dolní snûmovny bûÏné,

aby pfiedseda hlasoval pro zachování
souãasného statutu quo. „Pfiedseda by
mûl za kaÏd˘ch okolností hlasovat za
pokraãování diskuse o této otázce, kterou
nemÛÏe vyfie‰it poslanecká snûmovna,“
vyjádfiil se sám pfiedseda je‰tû pfied
hlasováním. Vláda nakonec získala
dÛvûru jen o jeden hlas, pro hlasovalo
153 poslancÛ. Oãekává se, Ïe kanadsk˘
parlament dokonãí zasedání pfied letní
pfiestávkou. www.cbc.ca/news
www.radiocanada.ca/nouvelles

***

Kanada má novou nabídku
pro WTO

Ve stfiedu 18. kvûtna pfiedloÏila kanadská
vláda Svûtové obchodní organizaci
(WTO) revidovanou nabídku t˘kající se
pfiístupu na trhy v rámci V‰eobecné
dohody o obchodu ve sluÏbách. Nová
nabídka je souãástí jiÏ probíhajících
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

8.6.2005 v 01:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

30.6.2005

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.

âesk˘ konzulát v Montrealuâesk˘ konzulát v Montrealuâesk˘ konzulát v Montrealuâesk˘ konzulát v Montrealuâesk˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in MontrealCzech Consulate in MontrealCzech Consulate in MontrealCzech Consulate in MontrealCzech 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:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
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

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
www.zpravy.org

***
Kalendáfi

Co se pfiipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***

InternetInternetInternetInternetInternet

Kalendá fiKalendá fiKalendá fiKalendá fiKalendá fi

Support Czech Student Choir
An extraordinary University choir VUS Pardubice will sing

for charities
 in Toronto & Niagara Falls between 12th and 17th July

Please make this concert journey possible - send cheque or
MO made to VUS Pardubice CZ,

Scotiabank Account No. 149360061719;
 Address: InterTrade Avenue/Remoska,

319 Dunlop St. West, Whitby, ON L1N 1T9;
 Information: Pavel Zeman, toll free 1-866-850-3462

Dûkujeme / Thank you

11.6. (so) 14:00
Krajansk˘ pikinik v Kitcheneru

Riverside Maples, St. Jacobs
âSSK Kitchener-Waterloo

***
21.-26. 6.

XXI. Slet Americké obce sokolské
Chicago, IL

 Americká obec sokolská
***

25.6. (so)
âesk˘ a Slovensk˘ den

Masaryktown,
MasarykÛv ústav

***
6.8. (so) 10:00
41. letní hry

Letní sokolské hry v St. Jacobs
***

Translations

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
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IS GROWINGIS GROWING

We are pleased to announce that effective March 31, 2005

Trans-Com Transport Ltd will re-locate to:

1260A Kamato Road

Mississauga, Ontario

L4W 1Y1

Tel: 905-361-2743

Fax: 905-361-2753

Toll Free: 1-800-354-9046

Janusz’s cell: 416-569-1895

WE ARE MOVING TO A BIGGER LOCATION  TO SERVE YOU BETTERWE ARE MOVING TO A BIGGER LOCATION  TO SERVE YOU BETTER

TRANS-COM TRANSPORT LTD.TRANS-COM TRANSPORT LTD.

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

Petr ChudoÏilov: Smrtelnost

PraÏské pfiíbûhy
Bûhem druhé svûtové války byla skupina americk˘ch vojákÛ v Anglii. KdyÏ se vrátili, tvrdili o anglick˘ch Ïenách, Ïe jsou
neuvûfiitelnû povolné. K pfiekvapení v‰ak do‰lo, kdyÏ se dotázali na americké vojáky Angliãanek, které pfii‰ly s Ameriãany do
kontaktu. Jejich odpovûdi se témûfi neli‰ily. Jednoznaãnû z nich vyplynulo, Ïe se jedná o muÏe násilné. Kdosi se zaãal tímto
rozporem zab˘vat a zjistil, Ïe problém byl v líbání. Zatímco pro Ameriãana to bylo nûco naprosto nezávazného, pro Angliãanku
to byla záleÏitost zcela intimní. Mluvili stejn˘m jazykem, ale stejné vûci nebyly stejné. V okamÏiku, kdy do‰lo k líbání, Ameriãan
nic neoãekával, pro Angliãanku to byl poslední okamÏik pfied hlub‰í erotikou, chcete-li sexem. Proã jsem zahájil své praÏské
dojmy tímto pfiíbûhem? ProtoÏe Ïiji v Kanadû a nyní jsem v Praze, hovofiím jazykem jako lidi zde, snad vypadám jako oni. Ale
rozumím jim? Jsem tady, abych pomohl pfii organizování v˘stavy, kterou má moje manÏelka spolu s dal‰í malífikou, dvûma
ilustrátorkami a jednou fotografkou. Ale budeme my schopni nûjak komunikovat své zku‰enosti lidem zde? Budeme schopni
pochopit my je? Nevyústí to v konstatování, Ïe oni nás tu nemají rádi?

Pfiíbûh první - Lango‰e
Vy‰li jsme z kanadského velvyslanectví,
pfie‰li Ïelezniãní traÈ a za‰li na nedaleké
trÏi‰tû. Vietnamka u vchodu nám nabízela
ponoÏky. Pfiiznám se, Ïe mne okouzlila
její ãe‰tina. Pak nabízela je‰tû bundiãku
s kapsiãkami. Její ãe‰tina nebyla zase
tak dobrá, abych se musel oháknout od
hlavy k patû. PoloÏil jsem je‰tû kontrolní
otázku: Odkud je? A tak jsem zjistil, Ïe
ãe‰tina zmínûné Vietnamky je pouze
aktivní, nikoliv pasivní. Pfii m˘ch otázkách
nerozumûla ani slovo, zmizel úsmûv a na
tváfii se objevil strach. V‰ak jsem
nejednou v Torontu pfies internet sly‰el,
jak policie rozprá‰ila vietnamské trhovce.
Potû‰en dobr˘ obchodem, zamífiil jsem
ke stánku s obãerstvením. Skupinka
bojovníkÛ z Klubu pfiátel lahvového piva
pod ‰ir˘m nebem neoblomnû drÏela svoji
ba‰tu a nastavovala mlãky tváfi pozdnímu
kvûtnovému slunci. ¤ekli jsme si, nemÛÏe
to b˘t ‰patn˘ podnik a jako správní
vlastenci jsme dali pfiednost tomuto
stánku pfied stánkem ãesko-
vietnamského pfiátelství s pizzou.
Ledabylá reklama kfiídou na ãerné tabuli
nám nabízela ãeské ‰pekáãky, ale my
kosmopolité, z úcty k prvnímu
polistopadovému ministru vnitra Jánu
Lango‰ovi, jsme dali pfiednost lango‰Ûm.
Pfiedstava o krásn˘ch kfiupav˘ch
lango‰ích se vzná‰ela nad trÏi‰tûm.
Prodavaã, kterému chybûl nejeden zub,
je jistû udûlá tak, jak bych si pfiedstavoval
nejenom já, ale i on. Mûkké, ale kfiupavé
a pomazané ãesnekov˘m máslem. Po
na‰í objednávce, jsem ho náhle vidûl v
horeãném snaÏení. Pobíhal od jednoho
konce stánku k druhému. KdyÏ pochoutka
stále nebyla na talífiku, rozhodli jsme se,
Ïe ho pfiipravíme o to nejcennûj‰í, co tam
mûl. I dostalo se nám pivínka
desetistupÀového. KdyÏ ãas ãekání
dostoupil ãasu upeãení jedné kachny
domácí, optali jsme se na pokrm. MuÏ se
zatváfiil spokojenû. AÏ nyní vybral peníze.
Upozornil nás, Ïe lango‰e mÛÏeme sníst
u vedlej‰ího stolu, abychom neobtûÏovali
jeho stálé zákazníky a pfiinesl nám na
táckách nûco ani opticky nepodobného
maìarské národní pochoutce. NeÏli jsme
ji mohli ochutnat, pfiihnala se paní, která
mnû pfiipomínala Ïenu dohlíÏející na
sociální zafiízení z pfiedlistopadové éry a
sefivala nás, co si to dovolujeme, Ïe jíme
u jejího stolku. Zakoktali jsme, Ïe nám byl
stÛl nabídnut. Paní uhájila svoje teritorium
a my jsme se koneãnû pokusili ve stoje
zakousnout do lango‰Û. ZÛstalo jen u
pokusu. Hork˘ pfiedmût dosahující na
‰kále tvrdosti hodnoty mezi topazem a
korundem, nám nedovolil více. Pfiesto se
nám podafiilo horké pfiedmûty rozlomit a
zjistit, Ïe uprostfied jsou naopak lango‰e
mûkké. A tady do‰lo k dal‰ímu zázraku.
NejenÏe z lango‰Û bylo moÏné
ukousnout, ale v prostfiedku byly naopak
zcela syrové. ·tamgasti u jediného
legálního stolu nás s chutí pozorovali.
Bylo jasné, Ïe jsme se k jejich stolku
chtûli probojovat poprvé, ale i naposledy.
Od dûtství jsem byl vychováván, abych
nevyhazoval jídlo. I tentokrát jsem tento
zvyk dodrÏel. To, co putovalo do ko‰e se
jíst nedalo. MuÏ, kter˘ tuto svéráznou
atrapu maìarské kuchynû stvofiil nás v
zápûtí zasvûtil do tajÛ své v˘roby: „Víte,
to jsem nedûlal já, to dûlal ten chlap, co
tu byl vãera. On totiÏ dostal za ten bordel
tfii tisíce korun pokuty. To byste nevûfiili,
jak to mám tûÏké. On tûch lango‰Û udûlal
‰est a já to teì musím prodat. Kdybyste
vûdûli, jak to tu vypadalo, ‰pinavé
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DÛchodcÛm pfii‰el zahrát i Josef Karafiát - Joe Carnation

ponoÏky byly v ledniãce…“ Moje Ïena,
která o sobû prohla‰uje, Ïe je vizuální
ãlovûk, cudnû sklopila oãi a fiekla, aÈ nám
o tom radûji nevypráví. Prodavaã v‰ak
mûl jiÏ své posluchaãe. My jsme to v‰ak
jiÏ nebyli. KdyÏ jsme se ohlédli zpût,
spatfiili jsme muÏe, jak vymûÀuje
zákazníkovi láhev prázdnou za láhev
plnou. Byl to hrdina v‰edních dnÛ. My
jsme byli pouze prchající hladoví zbabûlci.

***

Pfiíbûh druh˘:
Komárek mezi dÛchodci

V domû, v kterém jsem proÏil mládí, mají
ãtyfii popelnice ve sklepû. Zapomnûl jsem,
kde se nacházely a myslel si, Ïe jsou na
ulici. JenÏe ãasy se mûní a pfied na‰ím
domem jsou jiné popelnice. Má se tam
tfiídit odpad. Sklo, papír, umûlé hmoty.
Ale zapomnûl jsem, Ïe popelnice jsou ve
sklepû a vy‰el jsem s odpadem na ulici.
KdyÏ jsem zjistil svÛj omyl, bylo pozdû.

Nechtûlo se mi vracet se zpût a také se
mi nechtûlo pokazit kvalitní odpad
odpadem ménû kvalitním. PoblíÏ v‰ak
byla popelnice na odpad obyãejn˘. Nic
netu‰e vysypal jsem odpad do této
popelnice. V ten okamÏik se vyhnala
paní, o které mnû bylo jasné, Ïe je to lvice
místních masen a pfiilehl˘ch
potravináfisk˘ch salonÛ a neÏ jsem se
staãil vzpamatovat, vrhla se na mne jako
na svou kofiist. Zatímco tfii popelnice na
tfiídûní odpadu jsou spoleãné pro celé
sídli‰tû. tato popelnice byla její. Pfiesnûji
fieãeno lidí z vedlej‰ího domu. V ten
okamÏik jsem si uvûdomil svÛj pfiestupek
a nasadil jsem v˘raz mrtvého brouka.
Jako by nic jsem se otoãil a odcházel
jsem k na‰emu domu. Bylo ‰tûstí, Ïe
nepr‰elo, jinak by mû s jistotou neminul
úder de‰tníkem, kter˘ tyto dámy s oblibou
pouÏívají místo klasické baseballové
pálky. „Jak si to pfiedstavujete nám házet
smetí do popelnice!“ SnaÏil jsem se
omluvit: „PromiÀte!“ „My si platíme
popelnice a vy nám do nich házíte smetí!“
Moje dal‰í omluvy v‰ak ‰elmu je‰tû více
dráÏdily jako ãerven˘ toreadorÛv hadfiík
b˘ka. „Víte, já to tu skuteãnû neznám, já
jsem z Kanady!“ Paní jiÏ pro‰la extází a
zaãala se uklidÀovat: „AÏ z ciziny nám
sem vozí odpad…“ Její hnûv se obrátil
proti Evropské unii, do které si myslela,
Ïe Kanada patfií a já mohl pfiejít  zpût na
svÛj chodník. Od té doby nosím smetí do
sklepa a nemám ‰anci ani na okamÏik
spatfiit paprsek slunce pfii této ãinnosti.
V˘jimkou je, kdyÏ nesu odpad ekologick˘.
JenÏe i pfii této ãinnosti mne mÛÏe potkat
nejedno pfiekvapení. Auta mi dávají na

pfiechodu pfiednost, tak jako v Kanadû ãi
v západní pÛlce sjednoceného Nûmecka.
Jednou, kdyÏ takto pfiecházím pfies ulici s
balíkem novin z roku 1960, které mÛj
bratr uchovával aÏ do konce Ïivota a o
kter˘ch vím, Ïe jsou dnes opût zajímavé,
ale Ïe nemám ãas je studovat a Ïe tento
ãas mít nikdy nebudu, mi projel za zády
automobil, kter˘ troubil jako na lesy.
Ohlédnu se a on v nûm mistr Komárek.
Jana Komárka jsem poznal pfied 27 lety.
Tehdy nad‰enû obdivoval Michelangela
Antonioniho. Chlapec byl zdrav˘, ale
vskutku nevynikal v matematice, kterou
jsem ho douãoval. Z tehdej‰ích filmÛ se
nauãil hlavnû pracovat se svûtlem. Tomu
zÛstal vûrn˘, i kdyÏ vyjadfiovací media
ãasto mûnil. Jan Komárek v mládí
fotografoval, pozdûji se vûnoval divadlu.
Emigroval do Francie, pak do Kanady. V
Torontu zaloÏil nejprve loutkové divadlo,
následoval Sound Image Theatre a v
poslední dobû byl svûteln˘m designérem.
Nyní se v‰ak vrátil k fotografii. Není
dÛleÏité medium, Ïe objevil digitální
fotografii, ale je dÛleÏité, co Komárek fotí.
Tentokrát se v‰ak nejednalo pouze o
svûtlo a fotografii, Jan Komárek zaãal
fotografovat v domovû dÛchodcÛ. Tím
do‰lo k vytvofiení nové komunikace.
Komárek se potkává se star˘mi lidmi,
hovofií s nimi a fotografuje je.
V okamÏiku, kdy jsem ho potkal s
nad‰ením líãil, Ïe nyní bude mít v˘stavu
právû v domovû dÛchodcÛ v Zahradním
mûstû. Vypravili jsme se za ním a proÏili
jsme krásné odpoledne. Joe Carnation
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Na okraj
Morawetz, Janáãek, MartinÛ, Dvofiák, Torontsk˘ symfonick˘ orchestr, Torontsk˘
Mendelssohn sbor, Jifií Bûlohlávek, Measha Brueggergosman, Russell Braun, Roy
Thomson Hall a ...fiada prázdn˘ch míst
1.ãervna se konal v torontské Roy Thomson Hall  jeden z tûch nemnoha koncertÛ,
na které se dlouho vzpomíná. Jifií Bûlohlávek fiídil Torontsk˘ symfonick˘ orchestr v
koncertu v˘luãnû ãeské hudby. Zahájil jej s Overture to a Fairy Tale (snad Pfiedehra
k pohádce), kterou Oskar Morawetz napsal v r. 1957, prvnû byla provedena v
Halifaxu, Walter Susskind jí zahájil Stratfordsk˘ hudební festival, v âeskoslovensku
byla prvnû hrána v r. 1963 v Brnû (fiídil ji Sir Charles MacKerras).
Skladba Taras Bulba (podtitulek Rapsodie podle Gogola) vznikala v letech 1915 -
1918 a mûla premiéru v Brnû 9. fiíjna 1921. Janáãek jí potvrdil svoji lásku k ruské
kultufie: Taras Bulba byl kozáck˘ náãelník, kter˘ v 17. století bojoval proti polsk˘m
utlaãitelÛm (zdá se, Ïe kdyÏ jdeme dost hluboko do historie, pravdûpodobnû kaÏd˘
nûkdy nûkoho utiskoval).
Field Mass (Polní m‰e) byla reakcí Bohuslava MartinÛ na obsazení âeskoslovenska
nûmeckou armádou v r. 1939.  MartinÛ, kter˘ tehdy Ïil ve Francii, se pfiihlásil do
armády, ale (bylo mu tehdy skoro 50 let) neuspûl. Zato uspûl svou hudbou. Polní
m‰e mûla premiéru v Praze v r. 1946 a byla to nûjaká premiéra: Rafael Kubelík fiídil
âeskou filharmonii a sbor.
Poslední skladbou koncertu bylo Dvofiákovo Te Deum. Text této skladby pochází ze
6. století a za jeho autory jsou povaÏováni sv. AmbroÏ a sv. Augustin spolu s
duchovním Nicetou z Remesiany. Dvofiák skladbu zkomponoval v New Yorku v r.
1892 a v témÏe roce fiídil její premiéru v Carnegie Hall.
Sólisté, sopranistka Measha Brueggergosman (v Te Deum) a barytonista Russell
Braun (v Polní m‰i a v Te Deum) hvûzdy kanadského operního nebe a nejlep‰í
kanadsk˘ sbor Mendelssohn Choir stejnû jako Torontsk˘ symfonick˘ orchestr
podali vrcholné v˘kony a Jifií Bûlohlávek (jehoÏ jméno jsem bohuÏel nezahlédl v
programu koncertÛ na pfií‰tí rok) je mistrnû vedl v dílech skladatelÛ, které zná a snad
miluje nejhloubûji.
Nádhern˘ koncert. Tím víc mi bylo líto  fiady prázdn˘ch sedadel...

***

Bitva o kfieslo
A kdyby to alespoÀ bylo kfieslo ministerské. Ale  tohle bylo kfieslo, na kterém si hovûl fiidiã
autobusu. A jaká to byla bitva!
Zaãalo to tak: vystoupil jsem z tramvaje na zastávce zvané Humber Loup a pfiesedl do
autobusu na trati Prince Edvard. Sedl si a ãekal. ¤idiã sedûl na svém kfiesle a na otázku
nastupujících davÛ (i kdyÏ nevelk˘ch) hlásil stále hlasnûj‰ím hlasem, Ïe autobus jede na
stanici Old Mill. Vûci se vyvíjely dost normálnû aÏ do okamÏiku, kdy do autobusu vstoupila
nevysoká, ale podsaditá Ïena a hluãnû a v˘bojnû se zeptala, kam jako ten autobus mífií.
¤idiã: “UÏ jsem to zafival nûkolikrát!” Podsaditá Ïena: „Tak to zafivi je‰tû jednou!“ Rozhostilo
se napjaté ticho. ¤idiã a Ïena si vyz˘vavû hledûli do oãí. ¤idiã mlãky, ale Ïena to
nevydrÏela. Vztekle zajeãela: „Tak bude to?“ ¤idiã nic. Podsaditá Ïena: “Na co platíme

danû? Na takovéhle...“   Chvíli urputnû pátrala po v˘razu, ale pak se  toho vzdala a rozbûhla
se do vnitfiku autobusu. Cestou zajeãela: „To v‰ecko ten Trudeau!” ¤idiã (s pfiedstíran˘m
klidem): „Paní, nevidûl jsem Va‰i jízdenku.“ To nemûl fiíkat. Îena se obrátila rychlostí
baletky a hnala se k fiidiãi: „Ty mi bude‰... ty jeden...“ V tom okamÏiku se fiidiã dopustil
osudné chyby. Zvedl se ze svého kfiesla a vylezl z autobusu. Podsaditá Ïena bleskem
vletûla na jeho fiidiãské kfieslo a zahfiímala: „KdyÏ nepojede‰ ty, pojedu já“ a chopila se
volantu. ¤idiã vletûl nazpátek do autobusu a hrozivû zavelel:“„Ven, nebo zavolám policii.“
Podsaditá Ïena: „Jen ji zavolej a uvidíme.“ ¤idiã: „UÏ jsem ji volal a pÛjde‰ do vûzení.“
Podsaditá Ïena se vymr‰tila a zfiejmû (ale to jsem nestihnul postfiehnout a asi ne‰lo o nic
Ïivotu nebezpeãného) udûlila fiidiãi políãek. ¤idiã zbledl pod opálenou pokoÏkou a s
váÏností soudce ohla‰ujícího rozsudek smrti oznámil, Ïe on nikam nepojede.
A vystoupil z autobusu, kolem kterého se zatím shromáÏdila pûkná skupinka jin˘ch fiidiãÛ.
Hulákající podsaditá Ïena za ním. Pak to zaãalo b˘t znaãnû nepfiehledné. Zdá se, Ïe
podsaditá Ïena nûjak pfiilákala taxík a vhupla do nûj. NeÏ v‰ak taxikáfi dokázal odejet,
dobûhl ho fiidiã a zfiejmû taxikáfii vyloÏil, Ïe Ïena se dopustila zloãinu ublíÏení na tûle a Ïe
nesmí odejít, dokud nepfiijde policie a Ïe kdyby ji taxikáfi odvezl, byl by nûco jako
spolupachatel po ãinu (tahle terminologie se mi opravdu líbí) a tudíÏ potrestateln˘ jako jeho
pasaÏérka. Taxikáfi se zalekl a Ïenu musil poÏádat, aby vystoupila, ale to jsem v‰ecko
pozoroval z dálky, ponûvadÏ fiidiã bûhal po dálnici, oãekávaje policii, která ne a ne se
dostavit. Pak pfiijel dal‰í autobus, tak jsem do nûj nasedl, ale ponûvadÏ do toho Ïádná
podseditá Ïena nenastupovala, v pokoji jsme odjeli a já se asi nikdy nedozvím jak to v‰ecko
dopadlo.

Josef  âermák
***

MÛÏete volat

kamkoliv do

âeské republiky za pouh˘ch 0,06 dol./min.

na Slovensko za pouh˘ch 0,11 dol./min.
Austrálie za 0,06 dol./min.
Bulharsko za 0,12 dol./min.
Maìarsko za 0,09 dol./min.

Litva za 0,27 dol./min.
Srbsko za 0,16 dol./min.
Velká Británie za 0,05 dol./min.

Ceny jsou pouze pro zákazníky z Velkého Toronta.

* MÛÏete volat z domova,
práce nebo z mobilu

* Platíte aÏ kdyÏ dostanete úãet
* Vyhodnûj‰í neÏ volat na kartu

* Nemusíte mûnit operátora
* Bez mûsíãního poplatku
* Není nutná Ïádná smlouva

100 Adelaide St. W.  Suite 1303, Toronto, Ontario, M5H 1S3
Tel: 1-800-567-8040, Fax: 416-363-0143

Pokraãování na str. 6
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(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
Více neÏ 2000  titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.

Nové i levné antikvariátní knihy

  O  katalog  nabízen˘ch knih nebo celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free: 1-866-425-0742     Fax: (514) 425-0742

e-mail: cskniha@sympatico.ca  web page: www.cskniha.com

Rosti
Brankovsky

Associate Broker
Jedineãné sluÏby

Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pfiíprava domu pro prodej.

Pro kupce:
 denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,

finanãní asistence.
Pracujeme v celé oblasti GTA

Sutton Group-Bayview Realty Inc.
416 483-8000 - direct 416 443-9268

www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

pohfiben Jan Cimbura jako by se zastavil
ãas. âlovûk projíÏdí Pískem i
Strakonicemi. Dvû mûsta, která leÏí
kousek od sebe a pfii tom z jednoho záfií
minulost dávná, z druhého nedávná. Most
v Písku je po povodních krásnû opraven
a pfiesto je zde jakási nostalgie po tom,
jak vypadal je‰tû v dobách Fráni ·rámka.
To v prÛmyslov˘ch Strakonicích lze tûÏko
hledat.
KdyÏ míjíme Lety u Písku, mÛj pfiítel si
povzdechne, jak˘ je to problém s tím
památníkem, kter˘ chtûjí ti Rómové a Ïe
pfiece nelze nûkoho vyvlastnit jen proto,
Ïe si koupil pozemky k podnikání na
stejném místû jako byl za války sbûrn˘
tábor. Namítl jsem, Ïe symboly vznikají
nezávisle, v rÛznou dobu a mají svÛj
vlastní Ïivot a jestliÏe si nûkdo koupil
pozemek poblíÏ místa, kde zemfiely stovky
lidí, musí zachovat úctu k tomuto místu.
Pfiedstavme si, Ïe bychom se stejn˘m
zpÛsobem chovali k nûkterému místo
kde za války zahynuli Îidé. Postavili
bychom tam praseãák? Odpovûdûl, Ïe
ãeská vláda pfiece nemÛÏe vyvlastnit
nûkomu pozemek jen proto, Ïe je poblíÏ
nûjak˘ památník, vÏdyÈ by se tím vypustil
DÏin z láhve. Namítl jsem, Ïe ãeská vláda
by v‰ak mohla vydat zákon, Ïe okolo
pietních míst nemohou b˘t vepfiíny, ãi
skládky s hnojem. „Pokud Rómové chtûjí
mít památník, tak aÈ si ho postaví sami,
ale devûtadevadesát procent RómÛ ani
neví, co se zde stalo,“ tvrdí mÛj prÛvodce.
JenÏe problém je v tom, Ïe ten pomník tu
nemá b˘t jako modla, ke které se Rómové
budou chodit klanût. Ten pomník tu má
b˘t kvÛli nám gadÏÛm, aby nám
pfiipomnûl, Ïe jsme ne vÏdy byli ‰tramáci
jako v dobách jednookého vojevÛdce,
ale Ïe jsme se chovali my âe‰i taky
pûknû zhovadile. Kolem mohyly Jana
ÎiÏky by nikdo jistû praseãák nestavûl.
Symboly mají svÛj vlastní Ïivot a ne vÏdy
se zakládají na historické skuteãnosti.
Na Národní tfiídû hofií svíãky, i kdyÏ tam
nikdo nikdy neumfiel. PfiestoÏe Jan Palach
nebyl po jistou dobu na Ol‰anech, lidé

pfiiná‰eli k hrobu paní Jelínkové, která
tam leÏela místo nûho, kvûtiny. Vepfiín
poblíÏ rómského tábora je slavnûj‰í a
vypovídá víc o na‰em barbarství neÏ
mohutná zapomenutá mohyla Jana ÎiÏky
z Trocnova, která má pfiipomínat na‰i
slavnou minulost.

***

Pfiíbûh ãtvrt˘ - Bitva pod okny
V bytû, v kterém jsem bydlel ve svém
mládí, jsou okna na sever. Dívám se na
dvÛr gymnázia. Není to velk˘ byt. Na
rohu Ohradní a Michelské se srocují
gymnazisti a dávají si do tûla první dávky
nikotinu. Vyzafiuje z nich zvlá‰tní pohoda.
Zajímavé je, Ïe se prakticky nemûní. Jen
vÏdycky po prázdninách nûkolik lidí z
hlouãku vypadne a jiní tam pfiibudou.
Jednou za rok se koná neskuteãn˘ rej.
B˘vá to v dobû maturit. Oslavy trvají aÏ
do rána. Tu noc se vût‰inou mnoho
nevyspíme.
Jsme na to zvyklí, protoÏe ná‰ torontsk˘
soused pan Baker oslavuje maturitu skoro
kaÏd˘ druh˘ den. Obãas pfiijedou policajti,
slu‰nû zaklepou, pan Baker jim neotevfie.
Oni nás politují, Ïe máme pûkného
souseda a odejdou. Nûkdy chvíli posedí
v autû pfied domem. Pan Baker jim
nadává, oni se nûkdy mraãí, jindy
usmívají.
Tuhle nedûli, pfiesnû fieãeno, jiÏ v pondûlí,
protoÏe bylo krátce po pÛlnoci, tedy v
pondûlí 6. ãervna 2005 v 0:30, zfiejmû
zbloudil nûjak˘ pfiestárl˘ maturant do
Ohradní ulice. Usoudili jsme tak, protoÏe
byl hluãn˘ jako ti maturanti. Nedalo se to
v‰ak srovnávat s v˘kfiiky, na‰eho
torontského souseda pana Bakera. Hluk
nepfiestával a tak jsem pohlédl  dolÛ a
vidûl jsem tam bílé policejní auto. Dva
pfiíslu‰níci právû mnû neznámého muÏe
pacifikovali. DÛvodem bylo, Ïe nechtûl
podepsat rámusenku. KdyÏ byl pfiíli‰
odbojn˘ a nestál tam, kde mûl stát, tak to
vypadalo z mého okna jako Ïe je
pacifikován údery. Pravda, nebyla to
brutalita, jako proti Rodney Kingovi, ale
také jsem vûdûl, Ïe by kvÛli tomu nelehla

Mohyla Jana ÎiÏky z Trocnova

nebo-li Josef Karafiát, kter˘ bydlel kdysi
v Ottawû a v Torontu, hrál dÛchodcÛm
jemnû do ou‰ka, jako kdyby ani nebyl
kytaristou od PlastikÛ a dÛchodci mu
tleskali. Pak pfii‰la japonsko-kanadská
taneãnice a následoval populární
harmonikáfi Pepíãek âeãil. DÛchodci
zpívají, panuje dobrá nálada. Vytahuji
magnetofon a kladu Komárkovi pár
otázek.
ABE: Kolik je zde fotografií?
JK: Je zde osmdesát aÏ devadesát
obrazÛ.
ABE: Jak dlouho jsi v˘stavu
pfiipravoval?
JK: Fotografoval jsem je asi rok a
instalace trvala tfii dny. DÛleÏité je, Ïe se
jedná o celky, které bych nerad trhal.
Nûkolik fotografií patfií vÏdy dohromady,
protoÏe jsou mezi nimi souvislosti.
ABE: O jaké domovy dÛchodcÛ se
jedná?
JK: Jsou to dva, jeden v Zahradním
mûstû, druh˘ na Strahovû.

ABE: Nejedná se pouze o fotografie
star˘ch lidí, ale má‰ zde i jiné námûty?
JK: Patfií sem i mÛj svût. Okna, kde
bydlím, stromy, kvûtiny, parky, Grébovka,
místa, kde jsem vyrÛstal. Nechci dûlat
ani ãernobílou fotografii, ani barevnou,
tak pouÏívám sépii.
ABE: Fotí‰ rovnou touto barvou nebo
to teprve upravuje‰ v poãítaãi?
JK: PfiestoÏe se s tím stra‰livû peru, tak
to dûlám pfies poãítaã.
Nouze nauãila Dalibora housti a tentokrát
i Komárka, kter˘ v dûtství byl tvrd˘ na
matematiku pouÏívat na poãítaãi
Photoshop. Z jeho fotografií mají radost
nejen dÛchodci, ale také ti, ktefií do
domova dÛchodcÛ pfiijdou na náv‰tûvu.
Po pár dnech jsem ‰el po Michelské ulici.
V domovû dÛchodcÛ Sue Ryder byl
koncert. Hudba byla sly‰et aÏ ven. Ve‰li
jsme dovnitfi a na stûnû byla v˘stava
krásn˘ch ãernobíl˘ch fotografií Miroslava
Kolbasy. A tak jsem mûl pocit, Ïe pfiece
jen nûkdo pamatuje na staré lidi a Ïe
nejsou jen odkázáni na televizi.

***

Pfiíbûh tfietí: Nejvût‰í âech -
Jan ÎiÏka

V ãeské televizi vrcholí soutûÏ o nejvût‰ího
âecha. Mezi deseti finalisty je také
trocnovsk˘ hejtman. Zfiejmû by zvítûzil,
pokud by se jednalo o pomníky. Mohyla
u Sudomûfie, kterou jsme nav‰tívili, by
tomu nasvûdãovala. JiÏ z dálky je vidût
mohutná stavba pfiipomínající bitvu, která
se odehrála pfied 585 lety roku 1420.
ÎiÏkova mohyla pochází z dvacát˘ch let
minulého století. Není to zfiejmû jiÏ poutní
místo jak tomu bylo v dobû, kdy obyvatelé
okolních vesnic vozili kvádry. Ani stánek
s bufity se zde nenachází. Obãas projede
nûjak˘ cyklista nebo jezdec na koni.
Pfiesto, kdyÏ ãlovûk zavítá do jiÏních âech,
cítí zde historii. I v nedaleké Putimi, kde je
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PROâ POSÍLAT PENÍZE
DO âECH NEBO NA SLOVENSKO

P¤ES NùKOHO JINÉHO?
Neváhejte, nejde jen o peníze!

RYCHLE A V¯HODNù P¤EVÁDÍME
PENÍZE PO CELÉM SVùTù

pÛlka Prahy popelem jako Los Angeles.
Proto jsem nevytáhl fotoaparát a nefotil.
Nova by to stejnak asi nevzala. Pouze
jsem zakfiiãel z okna, aÈ toho nechají.
Pfiestali tedy s násilnou pacifikací a pfie‰li
k ústní, pfii ãemÏ oni ru‰ili noãní klid více
neÏ maturanti. Bylo to na úrovni na‰eho
torontského souseda Bakera. Dal‰í
imperativy od stráÏcÛ zákona znûly:
„Nekrvácejte nám na to auto!“ ãi „Tamhle
se postavte a neh˘bejte se!“ Ocenil jsem,
Ïe i za této situace vykali.
Podobnou situaci jsem zaÏil v roce 1968,
pfiesnû 7. listopadu. KdyÏ pfiíslu‰níci VB
mlátili mého pfiítele Jana Rafaje. Ten byl
zcela stfiízliv˘, pouze se mu nelíbilo, Ïe
mlátili nûkoho jiného. Domníval jsem se,
Ïe má b˘t zatãen, poÏadoval jsem tehdy,
aby ho pustili. JenÏe nadstráÏmistr
Zámeãník, s kter˘m jsem se setkal pozdûji
u soudu byl trochu nedosl˘chav˘ a tak
místo:„PusÈte ho!“ sly‰el „Gestapo!“ a já
dostal prokurátora (t.j. Ïe jsem byl
obÏalován z trestného ãinu uráÏky
pfiíslu‰níka VB). Nechtû jsem vstoupil do
dûjin. Byl to první politick˘ proces po
srpnu 1968. Skonãil se u soudu ve
Spálené ulici na jafie roku 1969. Tehdy
jsem je‰tû vyhrál.

***

Pfiíbûh pát˘ - Opût ve Spálené
Do Spálené ulice jsem se pak nejednou
vrátil. Jako teologové jsme ‰li povzbudit
faráfie Ctirada Nováka, kter˘ v létû roku
1969 vezl dokumenty ze Synodu do
Holandska. Nedovezl je. Zabavili mu je
na hranicích a nedopadl jiÏ tak dobfie jako
já pár mûsícÛ pfied tím. Faráfi Novák
dostal podmínku. Pak jsme do této budovy

chodili, kdyÏ zde byl proces s Petrem
Uhlem a jeho pfiáteli. Nevpustili nás do
jednací sínû. Stáli jsme dlouhé hodiny na
chodbû. Byl to v‰ak jedin˘ zpÛsob, jak se
solidarizovat s pronásledovan˘mi.
Jednou tam pfii‰el  Jifií ·ling. Na dotaz
pfiíslu‰níka StB co tam dûlá fiekl: „Pfii‰el
jsem sem, protoÏe jste v roce 1952
popravili mého otce!“ Estébák se zamyslel
a pak s úsmûvem podotkl: „Dejte si pozor,
abyste tak také neskonãil!“ Psal se rok
1971.
Pfiiznám se, Ïe na schÛzky solidarity do
Spálené ulice se mi moc nechtûlo v fiíjnu
1979. Pár dnÛ poté, co jsem vy‰el z
kriminálu se konal právû proces s
Václavem Havlem a ãleny VONSu. Chtûl
jsem se pfiece jen nadejchat trochu
ãerstvého vzduchu a chtûl jsem na chvíli
zapomenout na khaki barvu, kterou jsem
byl obklopen na Borech. Opût do‰lo k
tradiãním perlustracím, jak se fiíkalo
kontrole obãansk˘ch prÛkazÛ. Mûl jsem
je‰tû vûzeÀsk˘ sestfiih a kdyÏ ke mnû
policajt pfii‰el a prohlíÏel mi obãansk˘
prÛkaz, po chvíli mi ho vrátil, vlídnû se
usmál a fiekl: „Va‰e podoba nesouhlasí s
fotografií na obãanském prÛkazu.“ Pak
dodal: „Chápu, státní zamûstnanec.“ Byl
jsem docela rád, Ïe nenásledovala bûÏná
buzerace jako jindy, kdyÏ byl obãansk˘
prÛkaz mírnû po‰kozen ãi byla jiná
nesrovnalost.
Nyní jsem se do této budovy po
pûtadvaceti letech vrátil. Byt, v kterém
jsem od mládí bydlel a kter˘ jsem musel
v roce 1980 opustit, kdyÏ jsem odcházel
do emigrace, jsem mûl po úmrtí svého
bratra do patnácti dnÛ vyklidit. Nic
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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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Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

Restaurants-Deli'snepomohla skuteãnost, Ïe jsem se sv˘m
bratrem na sklonku Ïivota bydlel. Ani
skuteãnost, Ïe jsem se z âeskoslovenska
vystûhoval pod nátlakem. Skuteãnost,
Ïe jsem si nemohl vzít s sebou víc neÏ 26
kg, Ïe mi StB sebrala pfied odjezdem
rodinné fotografie.  KdyÏ nûkdo ode‰el
po revoluci, nemusel zru‰it nájemní
smlouvu. U mne to tehdy bylo podmínkou
mého odchodu.
Pan soudce Libor Stoães mnû vyrazil
dech otázkou: „Byl jste deportován?“
Pokud vím, k deportaci do‰lo pouze u
jediného obãana sovûtského bloku a tím
byl spisovatel Alexandr SolÏenicyn. KdyÏ
jsem odpovûdûl pfiekvapenû, Ïe ne, uÏ
mû nepustil ke slovu, protoÏe tato
skuteãnost s pfiípadem nesouvisí, jelikoÏ
jsem se vystûhoval dobrovolnû.  Bez
pfiestávky, okamÏitû pfieãetl pfiipraven˘
rozsudek. Do patnácti dnÛ musíte opustit
byt, v kterém jste Ïil v mládí a mûstské
správû pro Prahu 4 musíte uhradit náklady
spojené se soudním jednáním. Nevadilo,
Ïe Ïalující strana tvrdila nesmysly o tom,
Ïe zde bylo zaloÏené druÏstvo. Nevadilo,
Ïe na chodbû byli tfii moji svûdci.
Inu do Spálené ulice si hosté nejezdí pro
body a prost˘ ãlovûk zde ãasto nevyhrává,
ale v jedné vûci jsem zvítûzil. Pan soudce
tu musí sedût v této nehostinné budovû
kaÏd˘ den, zatímco já sem chodím jednou
za dvacet let. A jinak jsem zvûdav, komu
byt, v kterém jsem strávil mládí pfiipadne.
Inu, bytová privatizace je mocná
ãarodûjka a probíhá vÏdy jen podle
zákona.

Ale‰ Bfiezina
***
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Pfiíjemné kvalitní
zubní o‰etfiení

nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ

Sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné!

Ráda pomohu novû pfiíchozím!

Medical
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(Yonge & Davisville)

Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900
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Dr. Petr
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C h i r o p r a k t i k
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Kanadsko-ãeská
obchodní komora
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E-mail: trade@ccrcc.net

www.ccrcc.net

ABE
Letáky, broÏury, jídelní lístky,

tiskoviny, vizitky.
Tel.: (416) 530-4222

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

Toronto, Ont. M6H 4E2

Business

Setkali jsme se s mistrem dirigentské taktovky
Jifiím Bûlohlávkem

V‰ude pfiiná‰í radost. Je vítán velk˘mi
ovacemi a stejnû nekoneãné ovace
obecenstva jej vyprovázejí ze sálu.
Nejinak tomu bylo i v pfiípadû ãtvrteãního
koncertu Torontského symfonického
orchestru 2. ãervna v Roy Thomson Hall
v Torontû. ¤eã je o ãeském dirigentovi
Jifiím Bûlohlávkovi.
Tomuto koncertu uÏ pfiedcházela mnohá

doporuãení znám˘ch, ktefií neváhali
zavítat na vefiejnou generálku i na dva
oficiální koncerty: je to úÏasné, v‰echno
je nádherné - jemná pfiedehra k Pohádce
od Oskara Morawtze, v plném nasazení
orchestru Taras Bulba od Leo‰e Janáãka,
ale to nejlep‰í je snad aÏ ve druhé pÛlce
- Polní m‰e Bohuslava MartinÛ a Te
Deum Antonína Dvofiáka s
Mendelssohnov˘m pûveck˘m sborem a
vûhlasn˘mi sólisty - sopranistkou
Meashou Brueggergosmanovou a
barytonistou Russellem Braunem. Byl to
opravdu velkolep˘ záÏitek. A mistr
dirigentské taktovky Jifií Bûlohlávek, jehoÏ
Torontsk˘ symfonick˘ orchestr zná jiÏ po
tfiiadvacet let - pfiesnû tak dlouhou dobu
v nûm totiÏ hostuje jako dirigent - vloÏil do
fiízení obou hudebních kolosÛ - orchestru
i sboru - jednodu‰e fieãeno v‰echno: celé
své muzikantské já, celou svou
kultivovanou a odu‰evnûlou
profesionalitu.
Dostalo se mi potû‰ení s mistrem

alespoÀ na krátkou dobu po koncertu
hovofiit. Hned poté, co ob‰Èastnil zájemce
sv˘m autogramem na “cédéãka”. Musím
pfiedeslat, Ïe pÛsobí soustfiedûn˘m
dojmem, má pfiívûtiv˘ pohled, mil˘ úsmûv,
dnes uÏ pro‰edivûlé, nicménû vûãnû
zcuchané kudrnaté vlasy, a neãekanû
nádhern˘ hlubok˘ hlas.
 ”Poprvé jsem tady dirigoval pfied

tfiiadvaceti lety a myslím si, Ïe celá ta
moje spolupráce s The Toronto
Symphony Orchestra se jiÏ od samého
zaãátku vyvíjela velice harmonicky. Padli
jsme si do noty a já jsem tady kaÏd˘ rok
jezdil. V poslední dobû se intervaly
ponûkud prodluÏovaly, protoÏe jsem
pfiece jen více zamûstnán, ale rád se
sem vracím.“
Zajisté máte pûkn˘ vztah i k

torontskému publiku, co vlastnû má
ono rádo?
„Tak, jak jsem je poznal, je to publikum

znalé, vût‰inou na ãeskou muziku reaguje

spontánnû, a já to tady pilnû pûstuji.
VÏdycky se snaÏím nûco z ãeské
provenience pfiinést.“
I dneska jste byl odmûnûn

spontánním potleskem, diváci vstávali
ze sedadel, aby Vám vzdali
zaslouÏenou úctu. Hudbou bylo
publikum uneseno. Máte Vy sám v
ãeské hudbû své oblíbence?
„SnaÏím se rozptyl a objem sv˘ch

programÛ dûlat co nej‰ir‰í, abych také
obsáhl co nej‰ir‰í vzorek skladatelÛ. Ale
moje priorita je dílo Bohuslava MartinÛ a
Leo‰e Janáãka. To jsou hlavní autofii, ke
kter˘m se neustále vracím a které se
snaÏím propagovat a pfiiná‰et jejich
skladby posluchaãÛm. Ov‰em musím fiíci,
Ïe je to s hudebním povûdomím
posluchaãÛ ãím dál tím lep‰í, protoÏe
informovanost o na‰ich skladatelích je
dnes velice slu‰ná. A koneãnû, lidé jsou
otevfienûj‰í, jsou ochotni pfiijímat nové
skladby, a zajímá je to. Je to moc dobr˘
v˘voj.“
Pane dirigente, jste znám svou

profesionální precizností, jak se
pfiipravujete na novou skladbu - doma
pfii klavíru, pfii violoncellu...?
„Pfii violoncellu uÏ ne, to uÏ jsem opustil,

a dûlával jsem to kdysi. Moje studium
není niãím zvlá‰tní, studuji asi jako kaÏd˘
dirigent - zab˘vám se velice podrobnou
anal˘zou partitury - ãtu si ji, pfiehrávám
na klavíru, zajímám se také o interpretaci
sv˘ch kolegÛ. Pokud to jsou vûci, které
nikdy pfiedtím interpretované nebyly -
jsou to úplné novinky, tak jsem odkázán
sám na sebe. Pak je ta zodpovûdnost
velikánská, protoÏe ãlovûk do jisté míry
pfiedurãuje osud toho díla, takÏe k tomu
pfiistupuji s velikou úctou a velikou bázní,
abych nûco nepokazil.“
Jako dirigent si mÛÏete vybírat

skladby, které byste chtûl dirigovat,
nebo jste postaven˘ pfied hotovou
vûc?
„Samozfiejmû tuhletu svobodu mám,

záleÏí na tom, abych se s pofiadateli
koncertu ãi s operními domy dohodl na
repertoáru. KdyÏ já budu chtít a pofiadatel
nikoliv, tak mi to není nic platné... ale
mám zku‰enost, Ïe se vÏdycky
dohodneme.“
B˘t hostujícím dirigentem je zfiejmû

velice nároãné...

„Já jsem se vÏdycky snaÏil mít oba dva
póly - pfiece jen mít svÛj ansámbl dává
ãlovûku moÏnost jít do podrobností a
nasadit soustavnou linii a vést orchestr k
urãitému stylu. JestliÏe v‰ak jde o
hostování, pak kontakt s orchestrem je
krátkodob˘, a to je i situace jiná - tfii, ãtyfii
ãi pût dnÛ nemÛÏete pfiedûlat ansámbl,
musíte vzít to, co vám pfiinese a pokusit
se to vyuÏít co nejvhodnûj‰ím zpÛsobem.“
Od pfií‰tího léta na vás ãeká velice

nároãná funkce ‰éfdirigenta ve
vûhlasném a prestiÏním lond˘nském
BBC Symphony Orchestra. Co z toho
pro vás vyplyne, co víc neÏ to, co jiÏ
nyní dûláte?
Budu zodpovûdn˘ nejen za své

koncerty, ale i za dramaturgii v‰ech cyklÛ,
dále budu spoluvytváfiet i programy
slavn˘ch lond˘nsk˘ch letních
promenádních koncertÛ. Budu mít na
starosti vlastnû ve‰keré umûlecké otázky,
které se provozu a Ïivota orchestru t˘kají
- napfi. i plánování zájezdov˘ch aktivit,
personální stav orchestru apod., to
v‰echno bude spadat do mojí
kompetence. A já to budu chtít ovlivÀovat.
Moc se na tu práci tû‰ím tím spí‰e, Ïe
tento ansámbl znám z pûtiletého
pÛsobení v roli stálého hosta v letech
1995-2000. Byla to velice harmonická
pracovní perioda a vûfiím, Ïe se nám na
ni podafií navázat.
UÏ jste si splnil v‰echna svoje pfiání?

Pfiál jste si b˘t dirigentem - jste jím,
stojíte na svûtové ‰pici, dirigoval jste
uÏ v‰echny skladby, které jste si
dirigovat pfiál?
„Samozfiejmû Ïe ne, repertoár je tak

nedosaÏitelnû obsaÏn˘, Ïe to je na‰tûstí
úkol na cel˘ Ïivot, a to je‰tû urãitû
nestihnu...“
Co v nejbliÏ‰í budoucnosti?
„Tak v nejbliÏ‰í budoucnosti budu

odpoãívat, letos na bfiehu Adrie v
Chorvatsku a pozdûji ve ‰v˘carsk˘ch
Alpách...“
O osobnosti Jifiího Bûlohlávka bychom

toho mohli napsat celé strany zajímavého
ãtení. Zejména pro ty, ktefií se rádi
pohybují ve svûtû klasické hudby. Tak si
alespoÀ pfiipomeÀme, Ïe dnes svûtovû
znám˘ dirigent a profesor Akademie
múzick˘ch umûní v Praze, tedy na vysoké
umûlecké ‰kole, kterou kdysi sám
absolvoval, zaãínal svou kariéru ve Státní
filharmonii Brno, dále dvanáct let pÛsobil
jako ‰éfdirigent Symfonického orchestru
hl. M. Prahy FOK. Spolupracoval s
âeskou filharmonií, s níÏ hostoval nejen
doma, ale hlavnû v zahraniãí, a koneãnû
se také stal i jejím ‰éfdirigentem. Navázal
tak na dirigentskou rodinu vûhlasn˘ch
dirigentÛ Václava Talicha, Karla Anãerla,
Rafaela Kubelíka a Václava Neumanna.
V roce 1994 Jifií Bûlohlávek zaloÏil
PraÏskou komorní filharmonii a stal se
jejím ‰éfdirigentem a hudebním fieditelem.
Jifií Bûlohlávek je znám po celém svûtû,
hostuje ve svûtoznám˘ch hudebních a
operních domech, jeho portrét nese celá
fiada gramofonov˘ch a CD nahrávek, jeÏ
jsou pofiízeny pfiedními nahrávacími
hudebními spoleãnostmi svûtov˘ch jmen.
UÏ jako mlad˘ dirigent vyhrával v˘znamné
soutûÏe, jako zku‰enému mu náleÏí
nejedno ocenûní za úspû‰nou úãast na
znám˘ch festivalech a hostování u
nejv˘znamnûj‰ích svûtov˘ch orchestrÛ
jak v Evropû, tak i v Americe a Japonsku.

Vûra Kohoutová
***

Jifií Bûlohlávek v Torontu

17 Lafferty Street, Etobicoke

ON, M9C 5B5 CANADA

Ponúka
drevené hraãky a darãeky

 zo Slovenska a âiech:
www.evasimport.com

email: evasimport@evasimport.com
 Toll Free: 1-888-552-6111

Tel: 416-621-4750
Fax: 416-621-6348
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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

vladyana

helena

maria

alena foustková

jiřina marton

gabánková

wilson

krykorka

Klaus nepfiijel
Neúãast prezidenta Klause na Symposiu euroskeptikÛ v Edingparku zpÛsobila
zmatek a rozpaky v fiadách nejurputnûj‰ích euroskeptikÛ.  Zmatek, protoÏe Klaus
pronesl nejohnivûj‰í euroskeptick˘ projev pfiímo k FrancouzÛm, ktefií hlasovali o
Evropské ústavû v nedûli, a rozpaky, protoÏe mûl pfiiletût, ale nepfiiletûl.

„MÛÏe za to Paroubek?“ ‰eptali zasvûcenûj‰í v kuloárech hotelu K., kde se
Symposium konalo, „Kdo je Paroubek?“ ptali se ti ostatní euroskeptici.

Zrekonstruoval jsem události mezi zákazem cestovat vládním letounem králi
Václavu II. a Klausovou neúãastí asi takto:

KdyÏ se Klaus dozvûdûl, Ïe letadlo od Paroubka nedostane, velmi se rozlítil a Lívie
se podûsila a fiekla Klausovi, aby se uklidnil, a byl rád, Ïe bydlí na Hradû.

Klaus jen mávnul rukou nad takov˘m praktick˘m dÛvodem, aby drÏel hubu, a
chvátal na svÛj sekretariát se slovy, Ïe má dost znám˘ch, aby se do Edingparku
dostal jin˘m zpÛsobem neÏ tím uboh˘m vládním letadlem.

“Nemají Havlovi soukromé letadlo?“ zeptal se Lívie, a ta smutnû pfiik˘vla.
V momentû byl Klaus spojen s Havlovou rezidencí a ohlásil se Václavovi I. sv˘m

tradiãním vtípkem „Tady je král Václav II. a bez prodlévání se optal Havla, zda by
jeho letadlo by mohlo poslouÏit proti vÛli Paroubka a dopravit Klause do Edingparku.

“Nemohlo!“ fiekl Havel, jednak Dá‰a odletûla do Istanbulu nakupovat a pak
nemám Ïádn˘ úmysl zmen‰ovat tvé napûtí s parlamentem, kterého jsem si uÏil s
Tebou aÏaÏ. Pfiítomná Lívie poznala, Ïe pÛtky s parlamentem oba Václavy neusmífií.

Oba Václavové zavûsili ve stjném okamÏiku, takÏe ani jeden nezískal hfiejiv˘ pocit,
Ïe tomu druhému utnul vûtu a neobtûÏovali se Ïádn˘mi zdvofiilostmi.

„Ha,“ zvolal Klaus, kterého jak je známo neúspûch pouze povzbuzuje k zv˘‰enému
úsilí, a usmívaje se na zneklidnûnou Lívii, fiekl: „ Mám vût‰í esa v rukávû a vyÏádal
si telefonické spojení s Viktorem KoÏen˘m.

Viktor, je‰tû rozespal˘ dík ãasovému rozdílu mezi Prahou a Nassau, na Bahamách,
se bez váhání optal, o co jde. „Potfiebuju letadlo z Prahy do Edingparku,“ fiekl Klaus.
Viktor zaváhal a fiekl, Ïe jedno z jeho letadel zrovna parkuje na Ruzyni, a dodal svou
nejdÛleÏitûj‰í otázku prezidentovi „A co za to?“

„Inu,“ vyhrknul Klaus, „jsem v prekérní situaci s parlamentem a jsem ochotn˘ ti
vyplnit cokoliv. Tak o co jde?“

“Chci vlastnit Hradãany sakum pakum,“ soukal ze sebe Viktor svÛj poÏadavek, „a
kdyÏ privatizaci Hradãan prosadí‰, tak Ti dám letadlo k dispozici na tak dlouho, jak
dlouho bude‰ nájemníkem v m˘ch Hradãanech!“

„Ty bys byl ochotn˘ za‰antroãit Hradãany KoÏenému?“ zakvílela vskutku zdû‰ená
Lívie sledující kaÏdé slovo na paralelce, coÏ KoÏenému ani na tu dálku neuniklo, a
fiekl po chlapsku Klausovi, aby tu svoji nánu odehnal ze hry, a dodal: „KdyÏ ty jsi
za‰antroãil celé Slovensko, tak tû svûdomí nemÛÏe bolet!“

Tuto Viktorovu impertinenci Lívie nevydrÏela, vytrhla Klausovi sluchátko z ruky,
zavûsila a tak zabránila dal‰ímu vyjednávání.

Klaus sice uvykl˘ zdrbat kohokoliv si pfiece jenom na svou Lívii netroufl zakfiiãet,
jen se usmál a vytáhnul své tfietí eso, anglickou královnu, se kterou vzápûtí hovofiil
svou dobrou angliãtinou; vysvûtlil, jak hanebnû se mu s Parlamentem spolupracuje,
a Ïe by zajisté bylo v zájmu Albionu a k zlosti FrancouzÛm, kdyby britská královna
poslala jedno ze sv˘ch letadel pro Klause do Prahy.

„Cos to povídal, Václave? Îe se chce‰ protivit ãeskému parlamentu?“
„Pfiesnû tak,“ naparoval se Klaus, „uÏ je ãas tûm plebejcÛm v podhradí ukázat, kdo

je tady králem, vlastnû Klausem.“
Královna zaváhala, vÏdyÈ uÏ sedí na trÛnu pfies 50 let a umí v tom chodit, a povídá:
„Zapomnûls anglickou historii, Václave, Ïe se mne takto ptá‰? Zapomnûls, Ïe

odporování Parlamentu stálo mého pfiedka Charlese v roce 1648 Ïivot? Copak
neví‰, Ïe CharlesÛv vnuk James byl vyhnán z Lond˘na do exilu do Holandska? To
bys chtûl, abych já byla tfietí, kdo by se zprotivil Magnû Chartû a skonãila tak
pohodlné bydlení v Buckighamském paláci?

„No, to zrovna ne,“ blekotal Klaus, a královna pokraãovala v moudrém pouãování:
„âlenové parlamentu jsou zvolení mluvãí lidu, Václave, a ty jsi jen svíãka na dortu,
ze kterého Tû snadno sfouknou, a na to nikdy nezapomínej!“ a královna zavûsila.

Klaus zamy‰lenû vytáhnul z kapsy ohniv˘ projev na téma euroskepticismu a trhal
stránky jednu po druhé; Lívie si oddychla a pozvala Václava na tenis.

Administrativa EU v Bruselu oãekávající dal‰í vá‰niv˘ v˘lev hlavního euroskeptika
Klause si taky oddychla, Ïe ten Paroubek není Ïádn˘ vÛl.

Ross Firla - Sudbury
***

MONARCH GENERAL CONTRACTING
EXTERIOR INSULATING WALL SYSTEMS

ARCHITECTURAL DECORATIVE DESIGNS
JEWELL STONE-NEW FORM OF INTERIOR STUCCO WALL FINISH

ALSO
DRYWALL BOARDING & TAPING

STONE DECORATION, RECLAIMED STONE,
GARDEN DECORATIONS, INTERLOCK DRIVEWAY

CONCRETE FINISHING, NATURAL STONE & MUCH MORE

CALL NOW FOR FREE ESTIMATE!!!!!
(905) 208-1934

(416) 846 2707 OR (416) 899 2161
EMAIL : Monarch_ gc@yahoo.ca
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For full details contact:
1470 Hurontario St., Mississauga L5G 3H4
Tel: 905-274-2597 or 1-800-577-5917
Email: royaltravel@on.aibn.com  www.royal-travel.net

South America
Amazing Offer of Two for One and Free Air

5� Oceanic Cruise Line Insignia
Buenos Aires to Valparaiso
January 18 to February 2/2006

Visiting Montevideo, Falkland Islands, Ushuaia, Punta Arenas, cruising the Beagle
Channel and Chilean Fjords.

From $3778 US double occupancy
Includes all taxes, gratuities and $100US shipboard credit
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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

SLOVAKOTOUR
Letní slevy do celé Evropy!

Zavolejte si o nejlep‰í ceny!
Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice, Vídeƒ, Budape‰È, Berlín

a dal‰í destinace

V˘hodné letenky do âech a na Slovensko
Jarní v˘prodej

Praha, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice

MoÏnost zakoupit lístky do dal‰ích evropsk˘ch mûst

Letní dovolené
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

Cesta na jihozápad
(Vzpomínka na bájeãné ãasy)

 (6)
27. ãervence opou‰tíme Long Beach a po dálnici ã.15 ujíÏdíme pfies San Fernando
do pou‰tû Mojave k Las Vegas vzdálenému 450 kilometrÛ. Znovu potkáváme
klimatizované novûj‰í automobily se staÏen˘mi okénky; mají povût‰inû losangeleská
nebo lasvegaská ãísla a mne se obãas zmocÀuje neklid zpÛsoben˘ pomy‰lením na
pfiípadn˘ kolaps na‰ich obyãejn˘ch, k této pouti nepfiíli‰ zpÛsobil˘ch vozidel.
Îenû není nejlépe a neÏ oddává se absolutní nehybnosti a zavírá oãi, pokládá mi
na hlavu kapesník namoãen˘ v zásobách vody, kterou s sebou vezeme v izolované
nádobû znaãky Coleman.
Nikdy jsem nevidûl tak dokonalé a mohutné tetelení horkého vzduchu nad kapotou
automobilu jako v prÛbûhu této cesty do Las Vegas. KdyÏ se mûsto objevilo na
dosah, bylo to hotové vysvobození. Na dobfie viditelném ukazateli teploty jedné z
prvních budov ãetl jsem údaj 123 stupÀÛ Fahrenheita ve stínu (okolo 50 °C). Byly
dvû hodiny odpoledne.
K veãeru jsme schopni vydat se do mûsta svûtel, hazardu, nevkusu, monstrózních
reklam desetimetrov˘ch prozáfien˘ch postav kovbojÛ a jin˘ch dobrákÛ, kynoucích
na nás ohromn˘ma rukama v gestu ponoukajících nás uchopit ‰tûstûnu za paãesy,
nepropást Ïivotní ‰anci vyhrát ãástku o jaké se nám ani nesní, jakou bychom si
nevydûlali poctivou prací za cel˘ Ïivot. Ohromné reklamy oznamují vystoupení
nejvût‰ích hvûzd amerického showbusinessu… Dean Martin, Frank Sinatra, Ann-
Margaret, Sammy Davies Jr. UÏ je tma, ale vzduch je je‰tû hork˘, aã pfiíjemnûj‰í a
pojednou mi to v‰echno krásnû ladí a pasuje, v tomto místû vzru‰ení, hazardu,
omámení mamonem, opojení rizikem ze hry, riskování ztráty majetku, domu,
továrny, v‰ech akcií a klidu nemÛÏe b˘t snad jinak neÏli horko jako v pekle... i kdyÏ
v ohromn˘ch hernách a palácích ‰evelí klimatizace, ti‰e a dokonale.
Nedá se nic dûlat, usedáme k automatÛm, Hugem cloumá poku‰ení zkusit si
bakarat, alespoÀ tak o tom mluví, stfiídáme se u synka, kter˘ postává a posedává
venku, hodn˘ a trpûliv˘, aã dozajista smutn˘ z toho, Ïe mu není dopfiáno zkusit ‰tûstí
stejnû jak tehdy v Renu. A hezké i ménû hezké paní a dívky rozná‰ejí drinky pro ty,
kdoÏ se zúãastÀují zápasu o pfiízeÀ ·tûstûny, gratis je to, automatick˘ úsmûv
návdavkem.
Potkává nás to, co valnou vût‰inu náv‰tûvníku, aã jsou i v˘jimky. Rychlá, slibná
v˘hra následovaná posloupností nezdarÛ. Obãas v nûjakém sousedním automatu
zarachotí sypající se mince a tím je oÏivena poklesávající nadûje. Stojím pak u jedné
z rulet a pozoruji krupiéry poãínající si rychle a obratnû a napadá mû, Ïe to musí b˘t
pûkná otrava osm nebo kolik hodin dennû, aã jistû s pfiestávkami a stfiídáním,
sledovat kolo ‰tûstí a osudy tûch, ktefií neodolali poku‰ení.
Ráno vyjíÏdíme dost pozdû a dosahujeme Grand Canyonu právû v okamÏiku, kdy
paprsky zapadajícího slunce dopadají na v˘chodní stûnu ohromné propasti, a
v˘chodní stûny zbarvují do oranÏova. Na sestup do fantastické kotliny uÏ ale není
ani pomy‰lení, zb˘vá pár minut na nûkolik fotografií.
(Pokraãování)

Vladimír Cícha - Vancouver
***

Lavigne: Dievãatá sú v˘nimoãné
Bratislava-sme-”Op˘taj sa jej, ãi má úlohu z prírodopisu, a povedz, Ïe je to tu
‚suprové’! Fakticky ‚suprové’!” kriãala na telefonujúcu kamarátku pred koncertom
Avril Lavigne -násÈroãná ‰koláãka. Dievãatká v ãiernych dÏínsoch s ÈaÏk˘mi
ocvoãkovan˘mi opaskami, v obtiahnut˘ch triãkách a s ãiernou ceruzkou v˘razne
namaºovan˘mi oãkami stískali v ruke plagát Avril vlastnej v˘roby, s ktor˘m sa
rozbehli chytiÈ si ão najlep‰ie miesto pred pódiom.
Tesne pred ôsmou bola Expo Aréna bratislavskej Incheby poloprázdna. Vpredu
postávali najvernej‰í fanú‰ikovia, na miestach na sedenie znudene zívali tridsaÈroãní
ockovia v sprievode svojich ratolestí. “Pri‰li sme aÏ z Kráºovského Chlmca, lístky
nám vãera kúpil kamarát z Bratislavy. Som tu so synom, bude maÈ dvanásÈ rokov,”
hrdil sa jeden z oteckov.
Na drzú Kanaìanku sa pri‰li pozrieÈ nad‰enci z Trnavy, Liptovského Mikulá‰a, ale
hlavne z Bratislavy. DesaÈ- aÏ dvanásÈroãní Ïiaci väã‰inou lístky dostali ako
predãasn˘ darãek za dobré vysvedãenie, star‰í náv‰tevníci koncertu vstupenky
kupovali tesne pred akciou.
Okrem rodiãov s potomstvom na Avril zavítali tváre zo SuperStar, porotkyÀa Lenka
Slaná a spevák Martin Kelecsényi ãi torzo skupiny IMT Smile - bubeník Tomá‰
Slávka a Miro Tásler. “Pri‰iel som sa pozrieÈ na Avril, lebo je prv˘krát na Slovensku.
Nie som tak˘ zaryt˘ fanú‰ik, aby som na Àu chodil do zahraniãia. Videl som zopár
jej vystúpení v telke, ale chcel som ju vidieÈ aj naÏivo. Neviem, ão oãakávam. Ja si
rád pozriem hocijak˘ koncert,” vkladal nádeje do hudobnej ‰ou Tásler.
Pár minút po ôsmej publikum pozdravila Magda Vyletelová zo skupiny P. S. a
vyzvala dav na krik, aby ho poãula Avril v ‰atni. Aj keby sa prezliekala tesne za
pódiom, vlaÏné pozdravenie by asi sotva zaãula.
To, ão sa predkapele podarilo v závere vystúpenia, teda zobudiÈ divákov, zabila
polhodinová pauza na prípravu aparatúry. Zhasnuté svetlá a dramatická hudobná
predohra priviedli dav k ohlu‰ujúcemu revu, ktor˘ Avril presvedãil, Ïe je ãas zaÏiariÈ.
Rozpustená neposlu‰ná hriva plav˘ch vlasov, modré triãko s ãíslom 77 na hrudi,
ãierne nohavice s ÈaÏk˘m opaskom a na nohách pankáãmi obºúbené “ãíÀany”. Bez
pozdravu ãi in˘ch oficialít hneì spustila prv˘ song. Po dvoch pesniãkách zakriãala
What’s up, Bratislava? a obãas prezradila názov nasledujúcej piesne.
Z jej úst sme sa dozvedeli, Ïe my dievãatá sme v˘nimoãné, ale aj Ïe Green Day je
dobrá kapela a American Idiot je dobrá pesniãka. Avril Àou obohatila svoj koncertn˘
playlist, v ktorom nezabudla na Happy Ending, I’m with you, Skater Boy ãi dva
prídavky. V prvom hrala na bicie, druh˘m bol singel Complicated.
Hodinu dvadsaÈ trvajúce vystúpenie decká pote‰ilo, no rodiãia zhrozene pozerali,
ktor˘Ïe prst to deti dvíhajú do rytmu hudby.

***

Letters/Music
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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

KRACIE
Prezidentovi se nepozdává postdemokracie.
Jeho pfiedstava o demokracii je v‰ak ponûkud
úzká, a proto se mu do ní mnozí nevejdou. Ve
Var‰avû na setkání vrcholn˘ch pfiedstavitelÛ
zemí Rady Evropy správnû fiekl, Ïe boj za
svobodu a demokracii neskonãil pádem
komunismu a Ïe jsou nová nebezpeãí a nové
hrozby. Inu, i takto banálnû se to dá fiíci.
Znepokojuje ho, Ïe rÛzná seskupení bez
demokratického mandátu se snaÏí pfiímo se
vmû‰ovat do Ïivota lidí.

Ale co je to ten demokratick˘ mandát? Je
jedin˘m zdrojem demokratické legitimity
uplatnûní volebního práva? Stfietávají se zde
vlastnû, a to dost ti‰e a nenápadnû, dvû
rozliãné verze obnovení demokratického
zfiízení v na‰í zemi. A téma obnovení
demokracie, to je zdroj chápání jejího smyslu
vÛbec.

Podle jedné verze za obnovením
demokracie stála pfiedev‰ím Reaganova
tvrdost, o jakémsi uzbrojení Sovûtského
svazu jsme asi sly‰eli v‰ichni. Velmoci se pr˘
dohodly na Maltû. A také papeÏ pr˘ porazil
komunismus, jak jsme sly‰eli mnohokrát.
Pasivní lidé se zkrátka jednoho dne doãkali -
demokracie se jaksi stala, pfiihodila, byla
dodána! Para‰utovala se shÛry a je tady.
Pád komunismu. Pfievrat. Zmûna.

Druhá verze sleduje nejlep‰í tradice
emancipaãních procesÛ evropské politické
kultury: Klíãové dûjinné zvraty moderní
evropské politické historie vytvofiily trvalé
napûtí mezi mocí, která se opírala o absolutní
zdroje svého mandátu a mezi úsilím o
postupné roz‰ifiování vefiejného prostoru
zdola. Historie tohoto dob˘vání je také
zápasem o lidská práva, která jsou
nesamozfiejm˘m prÛvodcem moderní doby.
Napûtí tohoto trvalého stfietu utváfií pátefi
moderních evropsk˘ch dûjin jiÏ po tfietí století,
aãkoliv zárodky této emancipace snadno
dohlédneme aÏ kdesi ve vzdálen˘ch
hlubinách antick˘ch ãasÛ. âtyfiicet let
nedemokratického reÏimu bylo v tomto
smyslu mal˘mi dûjinami v rámci dûjin velk˘ch.
Bez postupné emancipace spoleãnosti
zevnitfi, bez spolupracujících, vûtvících se a
roz‰ifiujících se obãansk˘ch iniciativ
podnûcujících ãi spí‰e provokujících svou
drobnou prací své nejbliÏ‰í okolí, bez
pfiipravenosti k obûti, která vytváfiela
povûdomí o cenû budoucí demokracie, bez
narÛstajícího odhodlání tisícÛ pÛvodnû
neteãn˘ch lidí bychom dnes sice zfiejmû také
Ïili v jakési kracii, ale na‰e zodpovûdnost k ní
by byla mnohem volnûj‰í. Taková kracie by
také byla mnohem ohroÏenûj‰í a ménû
stabilní. Nemûla by pro nás tu cenu, kterou
jsme museli zaplatit.

Mûl by si dávat ruku pfied ústa ten, kdo rád
naznaãuje, Ïe rÛzné obãanské iniciativy
pfiekáÏejí dobr˘m zámûrÛm a kdejak˘m
oprávnûn˘m zájmÛm. Sdílení demokratického
prostoru dává práva v‰em, ktefií se v nûm
pohybují. PovaÏuje-li redukcionista
demokratick˘ mandát za totéÏ, jako mandát
volební, fiíká o svém pojetí demokracie více,
neÏ fiíci chtûl a musel. Z demokratick˘ch
voleb vzcházejí zastupitelé, jimÏ doãasnû
svûfiujeme zákonodárnou a zprostfiedkovanû
i v˘konnou moc. Nesvûfiujeme jim v‰ak svÛj
Ïivot, ba ani svÛj kaÏd˘ v‰ední den. Svoboda
sdruÏovací, shromaÏìovací, svoboda slova,
koneckoncÛ i svoboda podnikání, to v‰echno
je ten ná‰ v‰ední den.

Nebylo ‰Èastné, Ïe se vÛãi Klausovu projevu
sly‰itelnû ohradila jen skupina nûkdej‰ích
disidentÛ. Nebylo to ‰Èastné, ale bylo to
pfiíznaãné. Redukcionismus totiÏ, jistû jste si
toho v‰imli také, mlÏnû rozli‰uje mezi tûmi,
které ze ‰patného zvyku naz˘váme disidenty,
a mezi revolucionáfii. DisidentÛm se pak
nevrle podsouvá nutkání k permanentní
revoluci, které jim ov‰em z principu nikdy
nemohlo b˘t vlastní. Není v‰ak divu, Ïe jsou
citliví na hodnoty, které s oním vefiejn˘m
prostorem zdola souvisejí. Takové úsilí o
vytváfiení vefiejného prostoru zdola není
knihou, která se po doãtení zaklapne a zaloÏí
do knihovny. Není to tak, Ïe dílo bylo

dokonãeno, a proto je tfieba rozejít se domÛ.
Demokracie pro pohodlné by jistû ráda
tolerovala neambiciózní vãelafie, zahrádkáfie
ãi modlitební spolky. JenÏe takové pohodlí by
demokracii rozkládalo - její hodnoty vznikají
ze stfietu demokratick˘ch svobod, udrÏují se
pnutím mezi zájmy shora a zdola. Upírat tûm
dole právo na vytváfiení onoho nepohodlí
znamená popírat ten silnûj‰í pramen
demokratické legitimity vÛbec.

Ono totiÏ tvrzení, Ïe demokratická legitimita
se opírá pouze o v˘sledky voleb, nevisí ve
svém malém, nedotãeném vzduchoprázdnu.
Sl˘cháme opakovanû, Ïe volební systém musí
b˘t efektivní, nejlépe vût‰inov˘; sl˘cháme,
Ïe malé politické strany mají v politickém
systému neúmûrn˘ vliv, sl˘cháme, Ïe
optimální systém by byl ten, v nûmÏ vítûz
pfiece bere v‰e. Ale to uÏ by bylo na jin˘
ãlánek, jehoÏ vyznûní zku‰en˘ ãtenáfi
domyslet umí pfiedem.

Mnû se také v rÛzn˘ch ohledech nepozdává
ta Klausem zmínûná postdemokracie. Ani ve
snu se sice neobávám návratu zpût,
Sovûtského svazu se uÏ jaksi nestrachuji
vÛbec a stará nebezpeãí nevidím pfied sebou,
n˘brÏ za sebou. Vnímaví a pozorní bychom
v‰ak b˘t mûli, protoÏe snadná pravda o
nov˘ch nebezpeãích a nov˘ch hrozbách se

mÛÏe neãekanû zhmotnit s novou silou.
AngaÏovaného a ambiciózního obãanství
bude tfieba stále, tím spí‰e, Ïe v klidn˘ch
ãasech je obtíÏnûj‰í vypozorovat naléhavost,
se kterou se udrÏuje v bdûlém stavu. Ale jistû
se dá fiíct, Ïe dokud bude dost tûch, ktefií
budou prosazovat své vefiejné ambice i jinak,
neÏ jen na kandidátkách politick˘ch stran,
nemusíme se o osud demokracie tolik bát.
Tím nefiíkám, Ïe tûch kandidátÛ, schopn˘ch
sluÏebníkÛ státu, není tfieba. Naopak - bez
nich by to ne‰lo. Ale právû vûdomí, Ïe
demokracie nepfiedstavuje jednoduchou
cestu k cíli, je nejspolehlivûj‰í zárukou do
budoucna. Od demokracie ke kracii mÛÏe b˘t
nûkdy podezfiele blízko!

Petr Pospíchal-Lidové noviny
***

Ráda pomÛÏu star‰ím lidem
s vafiením, praním úklidem,

nákupem ãi jinou prací.
Popfiípadû pohlídám dûti nebo

udûlám nûco jiného.
Volejte: 416/491-0613

1516-11
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 portable oven;
find what it can do for you...

call Pavel Zeman
Information: 1-866-850-3462

e-mail: info@remoska.ca
website: www.remoska.ca

VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

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

JÁ Z TOHO BUDU MÍT SMRT

Setkání staromódní profesorky Ernestiny a mladé
“podnikatelky”, její údajné Ïákynû Miriam je

pfiíbûhem dvou rozdíln˘ch a osamûl˘ch Ïen dvou
rÛzn˘ch generací. Pfiíbûh o staré paní profesorce,

která dÛvûfiivû pronajme ãást svého bytu své - údajnû
- b˘valé Ïaãce a dlouho jí trvá neÏ se dovtípí, Ïe ta jí
udûlala z bytu “diskrétní privát” ãili erotick˘ salonek.

Hrají: K. Fialová, Z. Slavíková, B. Navrátil,
Z. Dvofiák, V. Skála a dal‰í.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû trochu ãernou

komedii reÏiséra Milana RÛÏiãky

Slavia bude hrát
Ligu mistrÛ

Dramatick˘ byl závûr leto‰ní fotbalové
ligy. Pfiedehrávalo se tfiicáté kolo a tak
zbylo nakonec pfiedposlední
devûtadvacáté. O mistru i setupujících
bylo rozhodnuto. Hrálo se v‰ak o druhé
místo. Slavia musela vyhrát v Ostravû,
zatímco velkou ‰anci mûly i tfietí Teplice,
protoÏe Sparta hraje v poslední dobû
ostudn˘ fotbal. Urãitou nadûji mûla i
Olomouc a to za pfiedpokladu, Ïe by
Slavia i Teplice prohrály. Slavia díky
vynikajícímu Kozáãikovi a dvûma
brankám Vlãka zvítûzila a Pavel Kuka,
kter˘ hrál poslední ligov˘ zápas mohl
oslavit postup do pfiedkola Ligy mistrÛ,
kterou si v‰ak jiÏ nezahraje. Teplice vedly
jiÏ ve dvacáté minutû 2:0, ale ani v˘hra
2:1 nad Spartou jim nestaãila k druhému
místu.

V˘sledky:
Ostrava - Slavia 0:2 (0:1)
Branky: 32. a 83. Vlãek, 3961 divákÛ
Olomouc - Drnovice 4:1 (2:1)
Branky: 19. Kobylík (penalta), 43. Hubník,
57. Babniã, 90. Schulmeister - 34.
Fumaca, 4.081 divákÛ
Sparta - Teplice 1:2 (1:2)
Branky: 41. Kadlec - 3. a 19. Rilke, 5038
divákÛ
Brno - Jablonec 1:2 (1:1)
Branky: 33. Zelenka - 41. âíÏek, 68.
vlastn˘ Trousil, 1452 divákÛ
Mladá Boleslav - Slovácko 0:0
1724 divákÛ
Zlín - Opava 3:0 (1:0) Branky: 19. a 59.
Klinka, 47. Lasota, 1403 divákÛ
Liberec - âeské Budûjovice 3:2 (2:0)
Branky: 4. Hamouz, 25. a 46. Holo‰ko -
63. Vyskoãil, 78. Dvofiák, 2485 divákÛ
Pfiíbram - Bl‰any 2:1 (1:0)
Branky: 18. Lesák, 90. Podrazsk˘ - 89.
Devát˘, 1210 divákÛ

***
Koneãná tabulka:

1. Sparta 30 20 4 6 53:28 64
2. Slavia 30 15 8 7 39:25 53
3. Teplice 30 14 11 5 36:27 53
4. Olomouc 30 15 6 9 39:34 51
5. Liberec 30 14 10 6 45:26 46
6. Jablonec 30 12 9 9 33:27 45
7. Ostrava 30 9 10 11 33:36 37
8. Drnovice 30 9 8 13 30:34 35
9. Pfiíbram 30 9 8 13 30:41 35
10. Zlín 30 7 12 11 29:35 33
11. Brno 30 9 6 15 30:42 33
12. Slovácko 30 10 14 6 30:22 32
13. Bl‰any 30 7 11 12 25:38 32
14. M. Boleslav 30 6 13 11 26:35 31
15. Budûjovice 30 6 7 17 28:39 25
16. Opava 30 5 9 16 25:42 18

Slovácku po skonãení soutûÏe odeãetli 12, Liberci
a Opavû po 6 bodech.

Slovenská liga Corgoƒ
Inter Bratislava - AS Trenãín 2:0 (2:0)
 Góly: 14. Halenár (11 m), 34. V. Horváth,
468 divákov.
Dukla Banská Bystrica - ZTS Dubnica
3:1 (1:0)
Góly: 20. Semeník (z pok. kopu), 63.
Choma, 90+. Fabu‰ - 64. Tesák. 1846
divákov.
Spartak Trnava - FC Rimavská Sobota
1:0 (1:0)
Gól: 45. Masaryk. 2930 divákov.
Artmedia Bratislava - Matador Púchov
6:1 (2:1)
Góly: 47.,70. a 85. ·ebo, 39. Fodrek, 44.
J. Kozák (pok. kop), 68. Mikuliã -19.
Demjan. 3000 divákov.
Îilina - MFK RuÏomberok 3:0 (2:0)
Góly: 23. BaÏík, 45. I. Barto‰, 55. Barãík.
1431 divákov.

***

Tabuºka
1. Artmedia 34 19 11 4 56:25 68
2. Îilina 34 18 8 8 65:29 62
3.  Bystrica 34 12 12 10 43:37 48
4. Dubnica 34 12 12 10 39:42 48
5. Púchov 34 12 8 14 28:40 44
6. Trnava 34 11 9 14 37:36 42
7. RuÏomberok 34 11 9 14 47:53 42
8. Trenãín 34 11 7 16 33:43 40
9. Inter 34 9 10 15 33:52 37
10. R.  Sobota 34 7 10 17 27:51 31

Jen pro váÏné zájemce
Prodám v Praze 10-Stra‰nicích
rodinn˘ dÛm 3x3+1, zahrada,

dvû garáÏe, ãásteãné
podsklepen˘, ústfiední topení,
klidné a bezpeãné prostfiedí, v
dosahu metra stanice Skalka,

autobusová doprava, tramvaje,
blízko je ‰kola a nákupní

centrum, dÛm po rekonstrukci.
Jen váÏní zájemci.

Info.: 905/791-0446.
1519-12

Kvalifikace MS
âe‰i v pohodû rozstfiíleli
andorrského trpaslíka

âesko-Andorra 8:1
Liberec-právo-Pfii vyprodané liberecké
reprezentaãní premiéfie si v sobotu v podveãer
ãesk˘ fotbalov˘ t˘m s chutí zastfiílel. V 1. kvalifikaãní
skupinû o postup na MS 2006 vyprovodil andorrsk˘
národní celek sloÏen˘ z amatérÛ rekordním
v˘praskem 8:1.
Dal‰í zápis do historie vytvofiil Jan Koller, kter˘ s 35
brankami vede tabulku reprezentaãních kanon˘rÛ.
V pofiadí skupiny je nadále ãesk˘ t˘m druh˘ o bod
za Nizozemskem,
Ve skvûlé atmosféfie, kterou nepokazily ani prÛtrÏe
mraãen krátce pfied utkáním, a v pouÈovém tempu
ãesk˘ t˘m nabídl gólov˘ galakoncert, na nûmÏ se
podílelo sedm stfielcÛ. Zápas mûl i dal‰í nej a
premiéry. Jako správná „pouÈová“ jedenáctka
povolil soupefii ãestn˘ úspûch, ale jinak ‰el za tfiemi
dÛleÏit˘mi body a vylep‰ením skóre, které v
koneãném úãtování mÛÏe hrát také roli, jako hladov˘
dravec za bezradnou kofiistí.
Branky: 13. a 90.+2. Lokvenc, 29. Koller, 38. ·micer,
52. Galásek z pen., 80. Baro‰, 85. Rosick˘ z pen.,
87. Polák - 36. Riera. Rozhodãí Selcük (Turecko),
Ïluté karty: Rozehnal - Fernandez, Ayala, Ruíz,
Txema, ãervená: 63. Ruíz, 9520 - vyprodáno,
poloãas 3:1.
âesko: âech - Grygera, Rozehnal (46. Polák),
Ujfalu‰i - Poborsk˘, Rosick˘, Galásek, ·micer (46.
Pla‰il) - Baro‰ - Koller (64. Jun), Lokvenc.
Andorra: Koldo - Txema, T. Lima, Sonejee,
Fernandez, Escura - Ayala, Sivera (79. García),
Ruíz, Jimenez (88. Moreno) - Riera (71. Andorra).

***

Kanon˘r Koller zniãil
Makedonce za deset minut

âesko-Makedonie 6:1
Po dvou desítkách minut obav se stfiedeãní chladn˘
podveãer na teplick˘ch Stínadlech zmûnil v
galapfiedstavení ãeské fotbalové reprezentace.
Pfiedev‰ím ãtyfimi góly v rozmezí deseti minut se o
to postaral Jan Koller, coÏ je dal‰í zápis do historie
samostatné ãeské reprezentace.
Na pár hodin se tak âe‰i ujali vedení v 1. kvalifikaãní
skupinû o postup na MS 2006.
âesk˘ t˘m opût nastoupil se tfiemi obránci a trojicí
útoãníkÛ. Makedonci ale byli mnohem aktivnûj‰í,
neÏ odevzdaní andor‰tí obranáfii. Domácí trpûlivû
nahlodávali jejich obranu. Baro‰ to zkou‰el zleva i
zprava, ale do ‰ance se dostali âe‰i aÏ po deseti
minutách, jenÏe Lokvencovi uskoãil míã. Úder v‰ak
pfii‰el na druhé stranû, kdyÏ po nevinû vyhlíÏejícím
protiútoku prostrãil Popov míã do ofsajdu Pandûvovi
a ten ho jen Èuknul k levé tyãi. Praporek asistenta
zÛstal dole, a ãesk˘ t˘m tak teprve podruhé v této
kvalifikaci prohrával. Techniãtí hosté na‰e hráãe
zaãali pfiehrávat ve stfiedové fiadû a Stínadla si
oddechla, kdyÏ Popov ve vyloÏené ‰anci pfiestfielil.
Na protûj‰í stranû zase nepromûnil tutovku metr
pfied bránou Baro‰. Domácí jako by v této fázi
nedokázali pfiefiadit na vy‰‰í rychlostní stupeÀ.
Obavy rozpt˘lil bûhem tfií minut obr z Dortmundu.
Po trestném kopu Rosického lízl Koller míã lehce
hlavou a ten proklouzl pod rukama gólmana do
branky. Krátce na to poslal Rosick˘ do ‰estnáctky
Baro‰e, Madzovski jeho technickou stfielu jen ztlumil
a Koller míã z brankové ãáry dorazil do sítû. Do
druhé pÛle pfii‰el místo Lokvence Polák a Galásek
se opût stáhl do stfiedu obrany. Po tfiech minutách
zaloÏil dal‰í geniální akci Rosick˘ a Baro‰ pfiihrávkou
pfied prázdnou branku vybídl Kollera k hattricku za
sedm minut, ten pak dílo makedonské zkázy
dokonãil hlavou po rohovém kopu Rosického.
Staãilo mu na to deset minut hry rozdûlen˘ch
poloãasem, naposledy se podobn˘ kousek podafiilo
Feureislovi v roce 1956 proti ·v˘carsku. Koller dal
st˘ gól ãeské reprezentace pod vedením Brücknera.
Branky: 42., 45., 49. a 53. Koller, 74. Rosick˘ z pen.
88. Baro‰, -14. Pandûv. Rozhodãí Dauden Ibanûz
(·panûlsko), Ïlutá karta: Pandûv, 14 150 divákÛ,
poloãas 2:1.
âesko: âech - Grygera, Hübschman, Ujfalu‰i -
Poborsk˘ (78. Zelenka), Galásek, Rosick˘, ·micer
(60. Pla‰il) - Lokvenc (46. Polák), Koller, Baro‰.

***

Slovenskí futbalisti utrpeli
prvú prehru v kvalifikácii

LISABON - SME-MIROSLAV BUKOV-
Deviate muÏstvo svetového rebríãka nás zblízka
názorne pouãilo o trende, ak˘m sa uberá futbal v
piatom roku druhého tisícroãia. Tréner Galis hºadá
nedostatky v slab‰om nasadení a niÏ‰om stupni
sebavedomia, lenÏe jeho zverenci zlyhali vo chvíli,
po ktorej mohli byÈ slávnej‰í. Naplnili sa Galisove
predpoklady, Ïe Varga a spol. budú bojovaÈ o
druhé miesto v tretej kvalifikaãnej skupine. To stále
znamená úãasÈ v baráÏi a zároveÀ predæÏenie
nádeje ‰tartovaÈ na nemeckom svetovom
‰ampionáte. Netreba sa brániÈ, lisabonská realita
nás vrátila na zem. Bolo by hor‰ie, keby aÏ pod Àu.
GÓLY: 21. Fernando Meira, 41. Cristiano Ronaldo.
Pred 60 000 divákmi rozhodoval Collina (Tal.), Ïlté
karty Zabavník, Petrá‰.
Portugalsko: Ricardo - Alex, Fernando Meira, Jorge
Andrade, Caneira - Petit, Maniche - Figo, Deco (88.
Tiago), Cristiano Ronaldo (78. Quaresma) - Pauleta
(79. Helder Postiga).
SLOVENSKO: âontofalsk˘ - Zabavník, Petrá‰,
Varga, Had - Németh (59. Slovák), Karhan, Hanek
(64. Kisel), Hlinka - Mintál - Jakubko (59. Vittek).

***

Hladk˘ triumf Slovákov
LUXEMBURG - SME/mb-Na ‰tadióne Josyho
Barthela to bola od piatej minúty jasná záleÏitosÈ
slovenskej futbalovej reprezentácie. Po prehre v
Portugalsku si pripísali do tabuºky ìal‰ie tri body
proti poslednému muÏstvu 3. kvalifikaãnej skupiny
o postup na majstrovstvá sveta.. Góly: 5. Németh,
15. Mintál, 54. Kisel, 60. Reiter.
 SLOVENSKO: âontofalsk˘ - Petrá‰ (57. Reiter),
Hanek, Varga - Kisel, Karhan, Hlinka (46. Sninsk˘),
Had (46. Slovák) - Mintál - Németh, Vittek Pred
4000 divákmi rozhodoval Robert Styles (Angl.),
Ïlté karty Ch. Leweck - Varga.

Tabulka 1.skupiny
1. Nizozemsko 8 7 1 0 20:3 22
2. âesko 8 7 0 1 28:7 21
3. Rumunsko 9 5 1 3 15:10 16
4. Finsko 7 3 0 4 13:14 9
5. Makedonie 9 2 2 5 10:16 8
6. Arménie 9 1 1 7 5:20 4
7. Andorra 8 1 1 6 4:25 4

Tabuºka 3. skupiny
1. Portugalsko 8 6 2 0 24:4 20
2. Slovensko 8 5 2 1 22:7 17
3. Rusko 7 4 2 1 15:10 14
4. Loty‰sko 8 4 1 3 15:14 13
5. Estónsko 9 3 2 4 12:15 11
6. Lichten‰tajnsko8 1 1 6 9:19 4
7. Luxembursko 8 0 0 8 4:32 0


