
Thursday,

August 25,

2005

satellite
Published by ABE, P. O. Box 176, Station „E“, Toronto, Ontario, Canada M6H 4E2

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

1-416

âESKOSLOVENSK¯ âTRNÁCTIDENÍK -  CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

J
Time
Committed
Á délai
convenu

Telefon: 416/530-4222
Fax: 416/530-0069
E-mail: abe@zpravy.ca

abe@satellite1-416.com

No. 16.

(342.)

Vol. 15.

Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,
je v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém horním

rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰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.

Génius improvizace Jaroslav Du‰ek

Jaroslav Du‰ek (vlevo) a Miroslav Donutil ve filmu Îelary.

SOLO MAN
JAROSLAV DU·EK

 Populární filmov˘ a divadelní herec-komik pfiijede
v záfií se sv˘m pfiedstavením
za krajany na tento kontinent.

Znáte ho jako herce z úspû‰n˘ch filmÛ:
Koufi, Kamenn˘ most, Musíme si pomáhat, Îelary,

Pelí‰ky, Pupendo,
Horem pádem, Spoleãník aj.

Máte moÏnost ho poznat osobnû pfii pfiedstavení,
které vás zaruãenû pobaví, a pfii kterém se srdeãnû
zasmûjete. Tím va‰e setkání s ním nekonãí, protoÏe
jako vÏdy máte pfiíleÏitost si s ním po pfiedstavení

popovídat ale i vyfotit na památku.
JAROSLAV DU·EK bude hrát pro vás:

 Restaurace Praha, Masaryktown
ãtvrtek 8.záfií - 19.30 hod.

Pfiedprodej Restaurace Praha
***

Kostel Sv.Václava
sobota 17. záfií - 19.30 hod.

Vstupenky: pfiedprodej $ 20.-, u dvefií $ 25.-
 Informace: Video EL Canada

 VIDEO EL CANADA nabízí nejen filmy
 s Jaroslavem Du‰kem. ale i mnoho jin˘ch nov˘ch

titulÛ a TV seriálÛ.
Nav‰tivte na‰i webovou stránku

www.videoelcanada.com

Praha-video el canada-Tak zní charakteristika, která
nejãastûji padá v souvislosti s jednou z nejv˘raznûj‰ích
hereck˘ch, ale i obecnû tvÛrãích osobností ãeské
kulturní scény, Jaroslavem Du‰kem. V momentû, kdy
se roku 2000 poprvé objevil na scénû praÏské Lucerny
jako moderátor slavnostního udílení nejprestiÏnûj‰ích
národních filmov˘ch cen, âeského lva, rozdûlil se
národ na dva tábory: zaryté odpÛrce („Humor? Akorát
ztrapÀuje lidi!“) a fanatické obdivovatele, které si
získal k dokonalosti dovedenou schopností absolutní
mystifikace a nevybírav˘m humorem.  Novináfii obdivují
jeho osobit˘ talent, leã málokoho se bojí tolik, jako
právû Jaroslava Du‰ka: dûsí je jeho pohotov˘, ale
nesmlouvav˘ a sÏírav˘ smysl pro humor, kter˘ se
nezastaví naprosto pfied niãím a pfied nik˘m a ktefií
mnozí povaÏují za jednodu‰e neuctiv˘. Na âeském
lvu se ho „báli“ dokonce i jeho vlastní kolegové, jimÏ
pfiedával cenu.

Du‰kova herecká kariéra odstartovala uÏ na
gymnáziu, kde byl zasaÏen Nedivadlem Dr. Ivana
Vyskoãila a Pavla Bo‰ka. ¤íká se dokonce, Ïe je
Vyskoãilov˘m nejdÛslednûj‰ím Ïákem. Tam s kolegou
Martinem ZbroÏkem, s nímÏ si pracovnû zÛstali vûrní
dodnes, zaãali improvizovat. V roce 1981 pak zaloÏil
s Janem Bornou divadlo Vizita, které je od roku 1986
specializované právû na improvizovaná pfiedstavení.
A pfiestoÏe uÏ má statut hvûzdy a mohl by si dovolit i
nûjak˘ ten men‰í „podraz“ na diváka, zÛstává vûrn˘
svému krédu,  Ïe nejlep‰í je, kdyÏ dopfiedu nikdy neví,
o ãem zrovna bude hrát. Pfiedstavení divadla Vizita
jsou kaÏd˘ mûsíc beznadûjnû vyprodána.

Pfiesto se Jaroslav Du‰ek opravdu proslavil aÏ
filmov˘mi rolemi - VraÈ se do hrobu, Koufi, Kamenn˘
most, a pfiedev‰ím Pelí‰ky. Divácky nejúspû‰nûj‰í
film roku 1999 mu otevfiel dvefie k opravdové popularitû
a scénky jako ta, v níÏ pfiedvádí sovûtskou stolní hru
„VydûrÏaj pajonûr“, zlidovûly natolik, Ïe vám je zpamûti
odfiíkají v kaÏdé ãeské hospodû. Role ve filmu téhoÏ
reÏiséra, Jana Hfiebejka, Musíme si pomáhat, kter˘
byl  nominován na Oscara, pak ukázala v‰estrannost
Du‰kova hereckého talentu, kter˘ zdaleka neãerpá
pouze z komediality: jako sudetsk˘ Nûmec Horst
Prohaska pfiesvûdãil i nejzarytûj‰í odpÛrce a podobn˘
kousek se mu podafiil i v pfiípadû dal‰ích snímkÛ:
Hfiebejkovû Pupendu i v jeho zatím posledním filmu
Horem pádem.

Struãná biografie: Jaroslav Du‰ek se narodil ve
znamení B˘ka (on fiíká Vola) 30. 4. 1961 v Praze. V
dûtství byl ovlivnûn siloãarami divadla Semafor, kde
pracovali oba jeho rodiãe, následnû zaloÏil vlastní
divadlo (Vizita). Do roku 1989 uãil Jaroslav Du‰ek
autorské herectví na nûkdej‰í lidové konzervatofii, do
roku 2000 pak na Konzervatofii Jaroslava JeÏka
autorskou v˘chovu a jevi‰tní improvizaci. Dále
nárazovû uãil na DAMU, JAMU, VO·H, ZVO·U a
dnes uãí na FAMU. Se sv˘mi studenty zaloÏil Divadelní
Studio âisté Radosti, pro které napsal hry Imaginární
pfiekvapení, Starostovic Mafienka a reÏíroval Romea
a Julii od Williama Shakespeara. K jeho Ïivotním
filmov˘m rolím patfií uãitel Sa‰a Ma‰lafi  v Pelí‰kách a

ve filmu Musíme si pomáhat. Za tento hereck˘ v˘kon
byl nominován na âeského lva. Ve váleãném dramatu
Îelary hraje postavu vesnického uãitele, v komedii
Jana Hfiebejka Pupendo fieditele gymnázia Mílu Bfieãku
a v prvním filmu Jana Hfiebejka vûnujícímu se
souãasnosti, Horem pádem, fanatického fotbalového
fanou‰ka - rasistu. Právû dokonãuje práci na snímku
Doblba!, debutu Petra Vachlera, jinak prezidenta
âeské filmové akademie a otce âeského lva, kde si
zahrál s vlastním otcem. V srpnu zaãne natáãet s
Janem ·vankmajerem film ·ílení a pro divadlo mj.
zkou‰et novou premiéru pod názvem âtyfii dohody.

Jaroslav Du‰ek spoluzakládal rádia Mama a
Limonádov˘ Joe. Je Ïenat˘, jeho Ïena Iveta je také
hereãkou. Mají syna Martina a dceru Agátu, psa
Bertolda Brechta a kocoura Bubáka. Na vizitce má
uvedeno: “Samostatn˘ specialista”.

Tereza Spáãilová
***

Vystoupení Jaroslava Du‰ka v Kanadû a
Spojen˘ch státech: Úter˘ 6.záfií: OTTAWA; Stfieda
7.záfií: GANANOQUE (KINGSTON), Maple Leaf
Restaurant; âtvrtek 8.záfií: TORONTO, Restaurace
Praha-Masaryktown; Sobota 10.záfií: CHICAGO,
Restaurace Klas; Nedûle 11.záfií: DETROIT,
Checkers, bar & grill;  Pátek 16.záfií ST.JACOBS,
Restaurace RIVERSIDE MAPLE; Sobota 17.záfií:
TORONTO, Hala kostela Sv.Václava; Nedûle 18.záfií
LONDON, Restaurace Marienbad.

***
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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
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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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

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.: (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.

Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.  BohosluÏby:  11.9., 16.10.,  13.11., 4.
12. a 24.12 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
Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: Sobota 17.9. 2005 v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 17. 9. 2005
v 9:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
18. 9. 2005 v 11:00

Na okraj

Ostuda ãeské komunity?
Televizní vysílání Nov˘ zábûr vysílalo 16.
ãervence 2005 program Ostuda ãeské
komunity. Na rozdíl od jin˘ch programÛ,
kter˘mi stanice své posluchaãe potû‰ila,
tento poslední pofiad po mém soudu nebyl
dobr˘m nápadem. Neznám v‰echny
okolnosti, ale zdá se, Ïe program viní
hlavnû jednu kanadskou krajanskou
organizaci a mimo ni také zastupitelské
úfiady âeské republiky. Pokud jde o
zastupitelské úfiady, jistû odpoví samy.
Já jen vím, Ïe kdyby se mûly angaÏovat
v kaÏdém pfiípadû, kdy se náv‰tûvník z
republiky dostane do problémÛ, vyãerpaly
by své celkem nepatrné zdroje v prvních
dvou mûsících roku. Krajanská
organizace obvinûná Nov˘m zábûrem,
MasarykÛv ústav, uÏ na obvinûní
odpovûdûla.

Ale mnû jde spí‰ o ‰ir‰í otázku, která je
v názvu nadhozena, otázku chování
ãeské komunity. V první fiadû myslím, Ïe
v pfiípadech, kdy náv‰tûvníky z republiky
komunita nepozvala, mÛÏe b˘t k pomoci
motivována závazkem krve a poutem
jazyka, ale nemá morální (a tím ménû
právní) povinnost se o nû postarat, jestliÏe
jim náv‰tûva v Kanadû nevyjde. Pfiesto
nevím o Ïádném pfiípadû, kdy tak
neuãinila. Stalo se tak i v pfiípadû

taneãního souboru Betty, jehoÏ pfiípadem
se Nov˘ zábûr zab˘val. Zúãastnil jsem
se koncertu této skupiny v kostele sv.
Václava v Torontu. Pfiímo na koncertu
bylo vybráno 1100 dolarÛ, Jan Matûjoviã
pfiidal 600 a Sokol spolu s âSSK 300.
TakÏe jen tato akce vynesla 2000 dolarÛ.
Pokud vím, o této skuteãnosti se program
Nového zábûru nezmínil.

Nezmínil se také (a ani nemohl,
ponûvadÏ o tom neví) o moÏná desítce
situací v minul˘ch letech, kdy se najednou
v Torontu objevila skupina lidí z âeské
republiky, zavolala funkcionáfie nûkteré
krajanské organizace, oznámila, Ïe je v
Torontu a potfiebuje ubytování. Jako by
bylo samozfiejmou povinností krajanÛ je
ubytovat a jako by bylo nejjednodu‰‰í
vûcí na svûtû bez pfiedbûÏného nebo jen
krátkodobého varování ubytovat
nûkolikaãlennou skupinu. Snad ve v‰ech
pfiípadech jim bylo pomoÏeno (pfiípad
hokejistky Studentové a jejího tatínka a
pomoc manÏelÛ Syptákov˘ch nebo
nedávná akce montrealsk˘ch, ktefií z
iniciativy Viktora VoÀky, pfiedsedy kulturní
organizace Beseda, skoro na poslední
chvíli zázraãnû ubytovali ãleny souboru
VUS Pardubice v krajansk˘ch rodinách,
mluví za v‰echny). NezmiÀuji se o tûchto
pfiípadech proto, abych náv‰tûvníky z
âR kritizoval, ale proto, abych hájil na‰i
komunitu proti nespravedlivému nafiãení.

âeská komunita v Torontu a v Kanadû
vÛbec se (alespoÀ v této oblasti) nemá
za co stydût.

V‰ichni - v nûkteré fázi své ãinnosti - si
myslíme, Ïe jsme lep‰í neÏ ti ostatní (a
nûkdy máme moÏná i pravdu) a házíme
(abych uÏil moderní pfiirovnání) na své
odpÛrce - ãasto jen domnûlé - nukleární
bomby. Televizní program je takovou
bombou. Myslím si, Ïe neÏ ji hodíme,
mûli bychom si b˘t jisti sv˘mi fakty. A také
bychom mûli zváÏit následky své akce.
Krajanské organizace jsou kfiehké kvûtiny
a je velmi snadné je tûÏce po‰kodit.

***

Jifií Randa - umûlec boÏí
Winnipeg‰tí se v ãervenci rozlouãili s
ãlovûkem, k nûmuÏ jsem od prvního
setkání cítil zvlá‰tní úctu. Josef Randa,
sochafi z boÏí milosti, z rodu MichelangelÛ,
ve své povaze spojoval prostotu a pokoru
s tich˘m vûdomím, Ïe patfií k vyvolen˘m.
Vûdûl, Ïe aÏ se uzavfiou úãty jeho Ïivota,
sloupec dal vysoko pfiev˘‰í opaãnou
stranu. Jeho sochy, aÈ ve vefiejném
vlastnictví - v Aquatic Hall of Fame, v
budovû Royal Winnipeg Ballet, nádherná
socha Setkání dvou fiek v parku
Assinboine, ZnovuukfiiÏovan˘ v
torontském Masaryktownu, ãi sochy v
soukrom˘ch sbírkách, tvofií umûleck˘
odkaz v˘jimeãné hodnoty.

S Josefem Randou jsem se poprvé
setkal pfied více neÏ dvaceti léty. Byl
tehdy hodnû dole, finanãnû i du‰evnû, o
to bolestnûji, Ïe krizí procházela i jeho
Ïena. Pozval mû do svého bytu - ateliéru,
plného jeho dûl, o které jako by nikdo
nemûl zájem. Na první pohled jsem se
zamiloval do so‰ky Ïeny, sedící na ãerné
mramorové krychli. Koupil jsem si ji,
ãásteãnû proto, abych pomohl umûlci,
kter˘ zfiejmû zápasil o pfieÏití. Od té doby,
kdykoliv se na ni podívám, dûkuji Bohu ãi
osudu, ãi ãemukoliv, co nás vede tímto
Ïivotem, Ïe jsem tehdy poslechl
na‰eptavaãe ve své du‰i a vymûnil hrst
dolarÛ za dílo klasické krásy.

A je‰tû jedna památka mi na nûj zÛstala:
fotografie jeho otce, legionáfie,
masarykovce, stejnû oddaného jako jeho
syn. Îivot nemÛÏe b˘t docela marn˘,
jestliÏe nám dovolí setkat se s lidmi jako
byl Josef Randa.

***

Za Otakarem Havelkou
Jeho rodina patfiila k prÛkopníkÛm
ãeského prÛmyslu a Ing. Otakar Havelka
(natoãili jsme o nûm s Milo Kubíkem
zajímav˘ dokumentární film) dovedl
poutavû vyprávût o svém mládí. Mlad˘
Otakar mûl moÏnost vûnovat se sportu
(pamatuji-li se dobfie, Havelkovi mûli i
domácí kluzi‰tû), cestovat a vÛbec
vychutnávat v‰echny dary Ïivota, které
mu mládí a úspû‰ná rodina mohly
nabídnout. AÏ do první svûtové války
rodinn˘ podnik dodával zafiízení
cukrovarÛm v celém Rakousku-Uhersku
a po jeho rozpadu zaãal vyrábût praãky.
Také jeho rodinû komunistick˘ reÏim
zabral podnik, jehoÏ zaãátky sahaly
hluboko do 19. století a z posledního
vlastníka uãinil vyhnance.
V Torontu se hlavnû aktivnû úãastnil
Ïivota ve farnosti sv. Václava, kde byl
zakládajícím ãlenem. Ing. Otakar Havelka
zemfiel v Orilii ve vûku nedoÏit˘ch 102 let
a rozlouãení s ním se bude konat pfii m‰i
v nedûli 25. záfií 2005 v 10:30 právû v
kostele sv. Václava.

Josef âermák
***
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

23.8.2005 v 01:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

8.9.2005

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 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

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

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

Borys Wrzesnewskyj poÏádal o zru‰ení víz
pro náv‰tûvník z v˘chodní Evropy

Poslanec Borys Wresnewskyj nás informoval o podání M-238, které pfiednesl v parlamentu
25. dubna 2005, kdy Ïádá zru‰ení víz pro náv‰tûvníky z nov˘ch zemí EU (âeské republiky,
Estonska, Litvy, Loty‰ska, Maìarska,  Polska a Slovenska). Jak pí‰e ná‰ dopisovatel
Vladimír Cícha z Vancouveru jsou nûkdy s vydáním víz nepfiedstavitelné potíÏe. Mnozí z
nás mají pfiíbuzné a známé v âeské republice nebo na Slovensku a v pfiípadû svatby, náhlého
úmrtí ãi bûÏné náv‰tûvy pfiíbuzn˘ch se jedná nejen o ãasovou, ale i ekonomickou zátûÏ,
kterou mnohdy musíme hradit my, ktefií Ïijeme v Kanadû. Ministr pro obãanství a imigraci
Joe Volpe argumentuje tím, Ïe vstup do EU je závazn˘ pro ãleny EU, nikoliv pro Kanadu,
která pohlíÏí podle jin˘ch kritérii na jednotlivé zemû. Paul Wells v ãasopise Maclean’s z 1.
srpna 2005 upozorÀuje, Ïe okolo 800 000 KanaìanÛ má polské pfiedky a 430 000 maìarské
navíc postkomunistické zemû jsou ekonomicky velice dynamickou oblastí.
Pfiiná‰íme vzor dopisu, jak˘ by mohli na‰i ãtenáfii, v pfiípadû, Ïe se zru‰ením víz souhlasí,
poslat ministru Joe Volpemu.

8.9. (ãt) 19:30
Jaroslav Du‰ek

na Masaryktownu
Restaurace Praha

***
17.9. (so) 19:30
Jaroslav Du‰ek

v hale kostela sv. Václava
***

18.9. (ne) 16:00 a 20:00
Medvûd, Námluvy a Slza

Limelight Theatre
2026 Yonge St.

***
13.10. (ãt.) 19:00

Jaromír Nohavica
Hala kostela sv. Václava

***

Kniha Josef âermáka

It All Began with
Prince Ruppert
The Story of Czechs and

Slovaks in Canada
vy‰la v roz‰ífieném a

doplnûném vydání: 453 stran,
343 fotografií, rejstfiík osob a
institucí 4,500 jmen, rejstfiík

míst kolem 500.
 Cena $ 38.00 plus po‰tovné.
Objednávky laskavû za‰lete

po‰tou na Anna Otypka,
11 Antrim Crescent, # 1211,

Toronto, ON,  M1P 4P3;
telefonicky: (416) 412- 0940;

emailem
otypka@sympatico.ca.

 1521-14

Světová premiéra filmu
Bohdana Slámy
Něco jako štěstí

bude na Torontském
filmovém festvivalu

v září 2005.
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Pfiíjemné kvalitní
zubní o‰etfiení

nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ

Sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné!

Ráda pomohu novû pfiíchozím!

Medical

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

Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005

Dr. Petr
Munk

Chiropraktik

Canada-Czech Republic
Chamber of Commerce

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE
909 Bay St. # 1006

Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
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

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

Jak si pan Vojtûch z Moravy pochválil 21. srpen
KaÏd˘ z nás si pamatuje, jak proÏil 21. srpen 1968. Já osobnû patfiím k tûm, ktefií se o vpádu vojsk Var‰avské smlouvy
nedovûdûli z rádia, ale v lékárnû. Dokonce v prvotfiídní lékárnû, o jaké se mi do té doby ani nesnilo.

Tento pátek se chtûl pan Kuãera v
RadioÏurnálu podûlit o své vzpomínky
na toto datum. ¤ekl posluchaãÛm dvû
známá ãísla a uÏ to bûÏelo. Lid pfiiná‰el
moudrosti. Na ‰tûstí nechybûl vûrn˘
posluchaã pan Kukaãka, kter˘ vÏdy
uvede vûci na pravou míru, ale nejlep‰í
byl pan Vojtûch z Moravy. Prohlásil se za
mluvãího mlãící vût‰iny a podle nûj se
vÛbec nejednalo o okupaci, ale o
zásluÏn˘ akt, kdy jsme zÛstali v náruãí
SlovanÛ dal‰ích dvacet let a kdyby
nedo‰lo k chybám v roce 1989, mohli
jsem tam b˘t dodnes. Dobfie to vysvûtlil
pan Vojtûch. Sotva moderátor staãil
vydechnout, jiÏ se pfiihlásila paní Eva
Svobodová. Pochválila si skuteãnost, Ïe
se vlastnû nemusí vÛbec jmenovat
Svobodová, protoÏe to stejnak nikdo
nezjistí a pak rozvinula teorie pana
Vojtûcha z Moravy. Ty ‰patné vûci
neudûlali ru‰tí vojáci, ale podle ní nûjací
Asiati. Pak se paní Eva rozjela: Ideální
doba, kdy vládli hodní komunisté byla
nahrazena vládou zloãincÛ, ktefií pfiinesli
do âech drogy a prostituci. Mûla to dobfie
vymy‰lené a pan Kuãera ãekal v
mdlobách dal‰í hlas mlãící vût‰iny.
Tentokrát se nedoãkal. Mlãící vût‰ina se
odmlãela a na fiadu pfii‰el docela normální
mlad˘ ãlovûk.
JenÏe, jak to vlastnû bylo s tou lékárnou?

Toho léta roku 1968 jsem se poprvé
vypravil na Západ. Pochopitelnû, Ïe
stopem. Trasa byla jasná: pfies západní
Nûmecko do Lucemburska, z
Lucemburska do Belgie a pfies
Amsterodam a Hoek van Holland do
Anglie. To bylo v ãervenci 1968. Chvíli
jsem tam trhal jahody, ale bylo uÏ po
sezónû a tak jsem zamífiil do Skotska.
Nav‰tívil jsem Liverpool a kdyÏ uÏ jsem
mûl takhle Anglii, Skotsko a Wales
projeté, tak jsem pracoval t˘den na
stavbû u dobráka Huly, kter˘ tam byl
snad od války. Z Doveru jsem se pfiepravil
do Francie. JenÏe po pfiíjezdu do Calais
jsem zjistil, Ïe takto inteligentní nápad
mûlo nûkolik desítek mnû podobn˘ch a
houf stopafiÛ na silnici se s kaÏdou lodí,
která pfiijela z Doveru zvût‰oval
logaritmickou fiadou. Vydal jsem se pû‰ky
do Boulogne. JelikoÏ jsem mûl
ãeskoslovenskou vlajku, zastavilo mi
auto odnûkud z Plznû. Byli tak plní, Ïe
mû nemohli vzít, ale nabídli se, Ïe mi
vezmou knihy, které jsem vezl z Anglie,
z jednoho knihkupectví, kde mûli
podvratnou literaturu. Pofiádnû se mi
ulevilo, protoÏe tûch knih bylo tolik, Ïe
jsem u svého batohu vypadal jako
pfiívû‰ek u hodinek.
Nakonec jsem se po dvou dnech dostal

do PafiíÏe díky amatérskému cyklistovi,
kter˘ jel z Tour de l’Avenier. V PafiíÏi
jsem nav‰tívil krásnou kruhovou budovu
Radia France a tam se mi za
neuvûfiiteln˘ch devadesát frankÛ podafiilo
udûlat rozhovor pro ãeské vysílání. JenÏe
jsem ãást penûz utratil za telegram, aby
to doma sly‰eli. Jedna z otázek byla, co
jsem fiíkal leto‰ní horké sezónû. S
úsmûvem jsem odpovûdûl, Ïe to je
okurková sezóna. Po této perfektní
anal˘ze, jsem se vypravil na jih do
Marseille, Cannes a do Monte Carla.
Koneãnû jsem pronikl do Chamonix a
jelikoÏ jsem mûl nové lak˘rky, nenapadlo

mne nic lep‰ího neÏ Ïe vylezu na Mont
Blanc. Ze zaãátku to ‰lo dobfie. Potkával
jsem chud‰í turisty, ktefií nemûli na
zubatku a museli také pû‰ky. Pak turisti
ub˘vali a zaãal jsem potkávat spí‰e
horolezce s cepíny. Ti se podivovali, co
tak vysoko dûlám, vysvûtlil jsem jim, Ïe
jdu na Mont Blanc a oni jen tak nevûfiícnû
kroutili hlavou. Koneãnû se objevilo první
snûhové pole. Ve sv˘ch lak˘rkách a v
krátk˘ch kalhotách, mne to nijak
nezneklidnilo. JenÏe po pár metrech svah
zaãal b˘t kolm˘ a moje nové lak˘rky mne
pfiestaly ponûkud poslouchat. Bûhem
pár sekund jsem ztratil v˘‰ku, kterou
jsem nab˘val pfiedchozí dvû hodiny a
prosvi‰tûl jsem to po snûhu, pfii ãemÏ
zrychlení se ãíselnû blíÏilo kosmickému
zrychlení druÏic, sputníkÛ, ãi raketoplánÛ,
jenÏe opaãn˘m smûrem, takÏe jsem
skonãil v hromadû ‰utrÛ.
Tahle nûkolikasetmetrová projíÏìka v

krátk˘ch kalhotách po snûhu v polovinû
srpna mne pfiece jen odradila od
pokraãování ve v˘stupu. Snûdl jsem tedy
olejovky, které jsem zakoupil v údolí a
vydal se zpût. Bylo zajímavé pozorovat,
jak v Chamonix je uÏ noc, ale nahofie
je‰tû svítilo slunce. Opaãné pozorování
jsem uãinil o 24 hodin pozdûji 20. srpna
1968 v Chamonix a to, Ïe byla úplná tma,
ale v dálce záfiily hory. Zdrcen
neúspûchem expedice jsem zamával na
auto se Ïenevskou znaãkou. Do Îenevy
jsem dorazil nûkdy po pÛlnoci. Byl jsem
po rychlé jízdû na ledovci ponûkud
u‰mudlán a obrou‰en.
Ve ·v˘carsku jsou v‰ak apotéky na

kaÏdém rohu. Ráno jsem se tedy rozhodl
jednu nav‰tívit, paní lékárnice mne zaãala
o‰etfiovat a oãi‰Èovat a pak se mi zeptala,
odkud jsem. JelikoÏ na mne nebyl hezk˘
pohled, tak jsem nechtûl prozradit zemi
svého pÛvodu, abych neudûlal národní
ostudu. Lékárnice v‰ak byla sliãná a tak
to ze mne vypáãila. V ten okamÏik se její
tváfi zkroutila do bolestné grimasy:
„âeskoslovensko, tam je zle, tam jsou
Rusové!“ Usmál jsem se a vysvûtlil jsem
jí, Ïe tam byli na manévrech a Ïe uÏ tam
dva mûsíce nejsou. „Ale ne, pfii‰li tam
dnes v noci!“
O pár dnÛ pozdûji se podobní

ztroskotanci se‰li na âeskoslovenském
velvyslanectví v Bernu. Byl tam i Franti‰ek
Ringo âech, dva myslivci, ktefií to vzali

pfies kopeãky hned po ránu 21. srpna.
Také tam byl ‰kolní zájezd s paní
uãitelkou. Diplomaté z velvyslanectví
nevûdûli, kam vítr zafouká a tak byli
diplomatiãtí. Na v‰echny otázky
odpovídali, Ïe nemají Ïádné spojení s
domovem. Jedinou informaci, kterou pfii
tomto setkání diplomatického sboru s
lidem sdûlili, Ïe prezident odjel do Moskvy
na jednání, coÏ mimochodem bylo i ve
‰v˘carské televizi, vãetnû toho jak se
Ludva líbá s Leonidem. KdyÏ asi hodinu
fiíkali, Ïe nic nevûdí, ale Ïe kdyÏ padne
Dubãek, Ïe to ve ·v˘carsku zabalí a
pÛjdou jako v pûtaãtyfiicátém na barikády.
„Dubãek je totiÏ ná‰ symbol, kter˘m
stojíme a padáme!“ dodal vysoce
postaven˘ diplomat.
Zdálo se, Ïe jsou v‰echny otázky

vyãerpané, ale v ten moment se pfiihlásila
paní uãitelka, vedoucí dûtského zájezdu
se sv˘m dotazem: „Mohli byste mi sdûlit,
jestli jezdí vlak z Dolního Dvofii‰tû do
Budûjovic?“ Byla to praktická Ïena a na
tváfii nejednoho cynického na‰ince se
objevil poÈouchl˘ úsmûv. Na‰li se i tací,
ktefií bûÏeli rychle do hotelu a tam na
tabuli pfiipíchli oznámení: VLAK Z
DOLNÍHO DVO¤I·Tù DO âESK¯CH
BUDùJOVIC DO ODVOLÁNÍ NEJEZDÍ.
JSOU VYTRHANÉ KOLEJE. VLAKOVÁ
LINKA DOLNÍ DVO¤I·Tù-âESKÉ
BUDùJOVICE BYLA NAHRAZENA
AUTOBUSOVOU LINKOU HORNÍ
DVO¤I·Tù-KLATOVY. KdyÏ ustaraná
paní uãitelka dorazila do hotelu spatfiila
toto oznámení, zavolala své kolegynû a
vítûzoslavnû jim sdûlila: „Tak to vidíte, já
na to Dolní Dvofii‰tû na velvyslanectví
upozorÀovala a oni se v‰ichni smáli a
tady je to teì potvrzené ãerné na bílém!“
Asi v polovinû listopadu 1968 se u nás

zastavilo auto. Nebyl jsem doma, ale
nûjací lidé ze západních âech pfiivezli
velkou bednu plnou knih. Pr˘ mne potkali
ve Francii.
Inu pan Vojtûch z Moravy a paní Eva

Svobodová mûli pravdu. Komunisti nás
chránili pfied zbyteãn˘m hazardem, pfied
pa‰ováním knih a nepfietûÏovali vyuãující
zbyteãn˘mi zájezdy s nezletilou mládeÏí.
Máme jim b˘t vlastnû vdûãni a pan Kuãera
nemá b˘t proã rozãílen, kdyÏ mu zavolá
mlãící vût‰ina.

Ale‰ Bfiezina
***
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Financial

1 CDN $ 19,73 Kã
1 EURO 29,40 Kã
100 Sk 76,23 Kã
1 US $ 23,92 Kã
âSOB - 18. 8. 2005

Kursovní lístek
100 Kã 5,17 CDN $
100 SK 3,94 CDN $
1 CDN $ 19,34 Kã
1 CDN $ 25,38 SK
1 US $ 1,22 CDN $
1 EUR 1,52 CDN $
Toronto Star - 18.8.2005

 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

 Kdy jste vidûli âechova naposledy?
 V nedûli 18. záfií odpoledne a veãer v Limelightu

Pfii otázce, zda máte rádi Antona Pavloviãe âechova (1860-1904), neoãekávám jinou neÏli kladnou odpovûì. Kdo by ho také
rád nemûl. V jeho humoreskách a pozdûji dramatizacích se ãtenáfi stfietne nejen s vytfiíben˘m vtipem a jazykovou svûÏestí,
ale je‰tû dfiíve neÏ si to staãí uvûdomit, pozfie i hofikou pilulku sebepoznání.

âechova fiadíme s jeho úchvatn˘mi
postfiehy o lidské povaze vÛbec (tenkráte
aktuální pro dobu spoleãnosti stfiední vrstvy
z konce 19. století) mezi autory nestárnoucí.
Akademicky vzdûlán, jemuÏ pfii‰la lékafiská
praxe více neÏ vhod v jeho literární tvorbû,
poznal tûÏk˘ Ïivot nevolníkÛ z vyprávûní
svého pradûdeãka, kter˘ sám byl carsk˘m
nevolníkem, dále Ïivot trestancÛ v
trestanecké kolonii na sibifiském Sachalinu,
za kter˘mi se také vydal, slepotu
negramotnosti, kdyÏ se v Melichovû ujímá
vzdûlávání muÏikÛ, a bezradné zoufalství
za epidemie cholery, kterou pomáhá léãit na
vesnici. Pomáhá, kde mu síly staãí, aby jeho
Ïivot ukonãila tuberkulóza, která ho trápila
od jeho studentsk˘ch let. O âechovovi toho
bylo napsáno poÏehnanû, takÏe by se mohlo
zdát, Ïe téma uÏ je vyãerpané. Ale myslím
si, Ïe kaÏdá generace zcela zákonitû
objevuje (a objevovat bude) v jeho díle nûco
nového, nûco svého.

Ta na‰e, emigrantská generace, se k
âechovovi vrací jist˘m zpÛsobem i ze
sentimentu. S jeho jménem, aÈ chceme ãi
nikoliv, jsou navÏdy spojená i jména na‰ich
nejlep‰ích hereck˘ch osobností, bohuÏel
dnes jiÏ jen Ïijících v na‰ich vzpomínkách:
Jan Werich, Stella Zázvorková, Bohu‰
Záhorsk˘, které známe z jednoaktovky
Medvûd. Dal‰í pak - Vlastimil Brodsk˘, Jifiina
·ejbalová, Jifií Sovák, Milo‰ Kopeck˘,
Otomar Krejãa, Jaroslava Adamová (stále
pamûtnice) - jsou zapsáni v archivu filmu v
povídce Slzy, které svût nevidí a v aktovce
Námluvy. To jsme se ale dostali do let
‰edesát˘ch. A aby bylo vyprávûní o ‰Èastném
uvedení âechovov˘ch aktovek na televizní
obrazovku ukonãené, je dobré se zmínit i o
udûlení cen za jejich ztvárnûní - Slzy v roce
1963 získaly 2. cenu Plaketu MTF v ¤ímû,
Námluvy získaly v roce 1962 Zlatou nymfu
Za nejlep‰í komedii MTF v Monte Carlu a
povídka Medvûd pfiinesla v tomtéÏ roce zase
ocenûní Janu Werichovi - Zlatou nymfu MTF
v Monte Carlu za Nejlep‰í muÏsk˘ hereck˘
v˘kon.

A pokud byste se zajímali o historii tro‰inku
hloubûji, pak vûzte, Ïe v leto‰ním fiíjnu tomu
bude 116 let od prvního uvedení A. P.
âechova na ãeskou scénu. Stalo se tak v
roce 1889 v Divadle na Vevefií v Brnû, kde
mûla premiéru jeho nejznámûj‰í aktovka
Medvûd. Teprve o rok pozdûji uvedla jeho
Námluvy hned dvû ãeská divadla - Mûstské
divadlo v Plzni v reÏii legendárního Vendelína
Budila a praÏské Národní divadlo v reÏii
básníka a reÏiséra Jaroslava Kvapila. Od té
doby tento rusk˘ dramatik s tak nerusk˘m
jménem a humorem ãeská jevi‰tû neopou‰tí.
A jak uvedl ãasopis Svût a divadlo v ã. 6 z
roku 1994: Od Otomara Krejãi pfies J. Kaãera,
J. Grossmana ãi Ivana Rajmonta aÏ k Petrovi
Léblovi ãi Vladimíru Morávkovi (dal‰í
nejmenovaní nechÈ odpustí) se rozprostírá
série jedineãn˘ch inscenací, která dovoluje
hovofiit o ãeské ãechovovské inscenaãní
tradici.

Ov‰em to uÏ jsme od souãasnosti ponûkud
odboãili. Nicménû není na ‰kodu vûdût, co
dne‰ní nabídce pfiedcházelo. Dnes totiÏ
chceme pozornost na‰ich ãtenáfiÛ a
milovníkÛ divadla nasmûrovat na âechova
v podání amatérském, a v zahraniãí navíc.
Jedná se totiÏ uÏ o Toronto. V‰ímavému
ãtenáfii urãitû neuniklo, Ïe tfii aktovky s názvy
Medvûd, Námluvy a Slza mají moÏnost
shlédnout v Limelight Dinner Theatre v nedûli
18. záfií na pfiedstavení konaném v 16 a ve
20 hodin. Setkají se tam na scénû s
torontsk˘m obecenstvem oblíbení herci
Nového divadla Tomá‰ Ma‰ek, Zdenka
Novotná, Bohou‰ Máca a Adriena Lisová.

âechov by se pochopitelnû v repertoáru
Nového divadla velice dobfie vyjímal nanovo
- vzpomeÀme si, Ïe se Medvûd a Slzy
uvádûly v roce 1991 pod reÏijním vedením
Du‰ana Tótha. Ale tentokráte tomu tak není.
Poãinek hercÛ vychází z touhy sdûlovat a z
touhy hrát divadlo: “Chtûli jsme si prostû
zahrát a na‰la se pfiíleÏitost i prostor kde, tak
jsme toho vyuÏili,” fiíká reÏisér Tomá‰ Ma‰ek
za ostatní.

Tento muÏ, kter˘ vstoupil na prkna Nového
divadla pfied tfiiceti lety, má na svém kontû
78 rolí a 17 reÏijních poãinkÛ jen v rámci
spoleãnosti Nového divadla. I kdyÏ popravdû
fieãeno, jako herec zaãal jiÏ ve ãtvrté tfiídû
obecné v Praze na námûstí Míru. Tenkráte
to bylo i s Pavlínou Filipovskou a nynûj‰ím
prezidentem âR Václavem Klausem, ktefií
byli jeho spoluÏáky. Pr˘ jim to opravdu ‰lo.
Zdenka pfii‰la k divadlu také v dûtství. Její
rodiãe byli amatérsk˘mi herci v ochotnickém
souboru Máj na Vinohradech, kam mj. také
patfiili legendy Nového divadla Ferda a Irma
âulíkovi. Ov‰em to je uÏ vzdálená historie.
V roce 1975 jsme ji mohli vidût tady, na
domácí scénû Nového divadla. Objevila v
sobû nûco, co ji na divadelní scénu doslova
pfiitahovalo. A od té doby snad nebylo
sezóny, kdy by své divácké obdivovatele
sv˘m umem neobdarovala. Nejradûji má
postavy, které nûco divákÛm pfiiná‰ejí a
nûco v nich zanechaly. Stejnû bohatou
historii má ov‰em i Bohou‰ Máca, jehoÏ
pamatují jiÏ souãasníci zaãátkÛ manÏelÛ
âulíkov˘ch. A talentovanou hereãku Adrienu
Lisovou - tu musíte jednodu‰e vidût.

“âeské amatérské divadlo je jedno z
nejlep‰ích, které v Torontû a v Ontariu
existuje. Velice dobfií herci jsou v
ochotnick˘ch spolcích NûmcÛ, MaìarÛ - ti
mají úÏasné operety, Ukrajinci i Finové jsou
dobfií. Ov‰em ãeské amatérské divadlo bylo
ãastokrát mnohem lep‰í. Sv˘mi
pfiedstaveními jsme vyhráli soutûÏe
pofiádané Ontarijskou multikulturní divadelní
asociací - nûkolikrát jsme získali první ceny
nejen za nejlep‰í pfiedstavení, ale i za
nejlep‰ího herce. S âechovem jsme uspûli
v‰ude...” zavzpomínali Zdenka i Tomá‰ v
nedávném interview ãeské TV Nov˘ zábûr.

A jak Ïe to bylo tenkráte s tím Medvûdem?
“To tenkráte Jerry Polívka (bratr onoho
známého herce v âR Bolka), jenÏ Ïil dlouhá
léta v Torontû a byl mnohem populárnûj‰í v
automobilovém sportu neÏli v divadle, vybíral
hru pro Festival Theatre Ontario ’87, která
by mûla reprezentovat OMTA (Ontario
Multicultural Theatre Association). Toto
sdruÏení, sloÏené ze snad 40 rÛzn˘ch
národnostních divadel v Ontariu, uvádûlo
kaÏdoroãnû jednu hru, kde si anglicky zahráli
herci z tûchto skupin. Jen namátkou
vzpomínám pár úspû‰n˘ch pfiedstavení,
hran˘ch obyãejnû v “kamenném” divadle v
centru Toronta: Jewels from Heaven,
Primary English Class, Lysistrata, The Day
My Grandpa Died a jiné. Tentokrát Jerry
vybral dvû aktovky od A. âechova - The
Bear a The Proposal. ReÏií povûfiil Duka
Kasana (umûleck˘ pseudonym reverenda
Du‰ana Tótha), kter˘ do obou her obsadil
Zdenku Novotnou, Tomá‰e Ma‰ka a George
Bûlského z Ukrajinského divadla,” ubíral se
vzpomínkami opût reÏisér.

A v˘sledek? Pfiedstavení, kde pomocnou
ruku podaly také Valika Tóthová a Aldona
Byszkiewich (z litevského divadla), nejen Ïe
vyhrálo cenu Nejlep‰í hra festivalu, ale
Zdenka Novotná byla jmenována Nejlep‰í
hereãkou a Du‰an Tóth byl ocenûn cenou
Za nejlep‰í reÏii, Tomovi a G. Bûlskému byl
nabídnut konkurs na Stratfordsk˘ festival.
Medvûd vyhrál soutûÏ amatérsk˘ch divadel

v Halifaxu v Novém Skotsku, ve Viktorii,
Arubû a v Mexiku, hrál se v Montrealu,
Vancouveru a ve v‰ech festivalech vyhrála
Zdenka prvenství za Nejlep‰í Ïensk˘ hereck˘
v˘kon. Herci z OMTA si zahráli dokonce i na
Fringe Festival v Edmontonu, kde byli velice
vlídnû pfiijati.

Pozdûji Tomá‰ Ma‰ek hry pfieloÏil do
ãe‰tiny, upravil je pro ménû postav a pfiidal
k Medvûdu a Námluvám tfietí aktovku,
zaloÏenou na televizní hfie Jana Wericha
Slzy, které svût nevidí, a nazval ji Slza. Nu a
právû tuto verzi mají nyní milovníci
divadelního umûní moÏnost vidût na vlastní
oãi.

Je to jak˘si vstup do podzimu plného
rÛznorod˘ch aktivit, té divadelní pfiedev‰ím.
TakÏe pro vás, ktefií divadelní kum‰t
oceÀujete zejména, divadelní sezóna zaãíná
18. záfiím, i kdyÏ to není tentokráte pod
hlaviãkou Nového divadla. NezapomeÀte si
udûlat rezervaci, míst je omezené mnoÏství.
Divadelní pfiedstavení - v ãe‰tinû - se dává
v onu nedûli 18. záfií pouze dvakrát: v 16 a
ve 20 hodin. Není to pûkná pfiíleÏitost nejen
se sejít se sv˘mi znám˘mi, ale také si upevnit
svÛj rodn˘ jazyk? Ostatnû, kdy jste vidûli
âechova naposledy? Moc se na vás v‰echny
uÏ tû‰íme. Volejte 416/482-5200 pouze
anglicky, veãer ãesky, slovensky i anglicky
416/463-3182.

 Vûra Kohoutová
***
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V˘sadkári chceli zachrániÈ
Dubãeka pred Rusmi

Bratislava-sme/ROMAN PATAJ-âesk˘ historik
Eduard Stehlík je presvedãen˘, Ïe Západ o
pripravovanej invázii do âeskoslovenska vedel,
a preto mu ani nenapadlo zasiahnuÈ. V auguste
1968 chceli na‰i vojaci zachrániÈ Alexandra
Dubãeka zo sovietskeho zajatia.
Preão sa tak nestalo a ako sa správala na‰a
armáda poãas invázie vojsk Var‰avskej zmluvy
do âeskoslovenska, rozpráva ãesk˘ vojensk˘
historik EDUARD STEHLÍK.
Na invázii sa zúãastnili v‰etky krajiny vtedaj‰ej

Var‰avskej zmluvy s v˘nimkou Rumunska. Bola
reakciou na politické procesy, ktoré dostali
pomenovanie PraÏská jar. Ich cieºom bola
reforma spoloãnosti a jej demokratizácia.
Hlavn˘m predstaviteºom tohto hnutia bol Slovák
Alexander Dubãek.
Sovietsky zväz vnímal udalosti v
âeskoslovensku ako hrozbu pre cel˘ v˘chodn˘
blok. Niekoºko mesiacov pred vpádom vojsk
prebiehali rokovania s na‰ím vedením. UÏ poãas
nich sa v‰ak pripravovala invázia. Do‰lo k nej
21. augusta 1968 a podºa odhadov sa na nej
zúãastnilo 500-tisíc vojakov.
Ústav pamäti národa tvrdí, Ïe poãas nej zomrelo
19 Slovákov a 130 bolo zranen˘ch. Okrem
troch boli v‰etky obete zastrelené. Pátranie
ústavu po ich menách sÈaÏovala nedôslednosÈ

policajtov, ktorí vo svojich hláseniach ãasto
skomolili mená a adresy. Následne sa k tomu
pridala normalizácia a skresºovanie skutoãnosti.
Obete invázie aj pozostalí po nich by sa mali uÏ
ãoskoro doãkaÈ od‰kodnenia.
Na‰a armáda proti okupantom vôbec
nezasiahla. Preão?
Pre prakticky v‰etk˘ch predstaviteºov armády
to bol ‰ok, zásah ich prekvapil a armáda ako
celok naÀ nebola pripravená. Nevyluãujem, Ïe
boli ºudia, ktorí sympatizovali so star˘m vedením
a boli informovaní.
KaÏdá armáda sa predsa pripravuje na to, Ïe
útok bude neãakan˘.
Samozrejme, armáda sa pripravovala na útok,
ale zo Západu. Tomu zodpovedalo jej
rozmiestnenie. Najlep‰ie vycviãené jednotky

boli okolo západnej hranice. Napríklad obrana
Slovenska bola úplne iluzórna. Boli tam tylové
jednotky a ‰koly. A nepripravená bola aj
psychicky. Pre väã‰inu ºudí bola predstava
bojovaÈ proti Rusom, ktorí boli ich spojencami,
neprijateºná.
Ako do‰lo k tomu, Ïe na Ruzynskom letisku
v Prahe beztrestne pristávali hneì na
zaãiatku invázie cudzie vojenské lietadlá?
Niektoré poÏiadali o pristátie. Nebol dôvod
nepovoliÈ to. Letisko veºmi r˘chlo obsadili
sovietske v˘sadkové jednotky, ktoré boli
schopné organizovaÈ pristávanie bez ohºadu
na riadiace veÏe. Pristálo tam jedno lietadlo,
ktoré bolo vlastne mobiln˘m pristávacím
zariadením a navádzalo ostatné na pristátie.
Okrem toho tu v lete 1968 bolo cviãenie, na
ktorom si sovietske jednotky dokonale zmapovali
situáciu v âeskoslovensku. Niektorí z nich, keì
opú‰Èali republiku, sa dokonca lúãili so slovami,
Ïe o pár t˘ÏdÀov sa uvidíme. Vtedy nikomu
nedo‰lo, ão t˘m myslia.
TakÏe uÏ vtedy vedeli, s ak˘m cieºom sa
cviãenie robí?
Stopercentne.
Nikomu nebolo podozrivé, Ïe je na hraniciach
toºko vojsk?
Samozrejme, bolo, rozviedka o tom mala
informácie. V‰etci to brali tak, Ïe je to urãitá
forma nátlaku.
Koºko vojska sa na invázii zúãastnilo?
PäÈ dní po invázii náãelník generálneho ‰tábu
hovoril, Ïe majú pribliÏne pol milióna vojakov,
6300 tankov, 2000 diel, 550 bojov˘ch a 250
dopravn˘ch lietadiel. Tá sila bola skutoãne
obrovská.
Na‰li sa v armáde jednotky, ktoré sa postavili
na odpor?
Najviac sa hovorí o 22. v˘sadkovej brigáde z
Prostûjova a Hole‰ova, kde bol 7. v˘sadkov˘
pluk zvlá‰tneho urãenia. Pred t˘mito jednotkami
mali Rusi mimoriadny re‰pekt. Vedeli, Ïe sú to
vojaci s mimoriadne kvalitn˘m v˘cvikom. Ich
kasárne napríklad neobsadili. Vojaci zaujali
kruhovú obranu a znemoÏnili Rusom prístup.
Dokonca pri hole‰ovskej posádke sa uvádza,
Ïe jednotka bola ãiastoãne vyvedená do okolia
mesta. Boli rozmiestnení v niektor˘ch kopcoch,
ãasÈ vojnov˘m spôsobom. V tejto jednotke sa
podºa spomienok pamätníkov pripravovalo
vyslobodenie Alexandra Dubãeka. V tom ãase
netu‰ili, Ïe uÏ ho previezli do ZSSR. Mysleli si,
Ïe je v Prahe.
Mali predstavu, ako to urobiÈ?
Hovorili o tom, Ïe by i‰li v civilnom obleãení a
pouÏili civilné autobusy. Mali by so sebou malé
zbrane, aby vyuÏili moment prekvapenia. Údajne
sa aj zaãalo zisÈovaÈ, kde Dubãek je, ale to bolo
maximum.
Aké boli následky?
Poãas normalizácie boli chápané ako jednotky,
ktoré vzdorovali. Siedmy pluk bol kompletne
rozpusten˘ a mnoho dôstojníkov 22. brigády
vyhodili z armády.
V HoraÏìoviciach jeden z veliteºov rôt po
invázii vydal vojakom rozkaz, aby zhodili zo
strechy kasární ãervenú hviezdu ako protest
proti okupácii. Z armády ho potom vyhodili.
Bolo podobn˘ch príkladov viac?
Urãite. Svedãí o tom to, Ïe z armády bolo pre
odpor voãi okupantom vyhoden˘ch 6500
vojakov z povolania. Pokiaº ide o generálny
‰táb ãi ministerstvo obrany, tam dokonca vyhodili
80 percent dôstojníkov. To isté na úrovniach
‰tábov zväzkov a okruhov. To je skutoãne desivá
ãistka. Vyhodili 39 percent vojensk˘ch pilotov.
Bola armáda v takom stave e‰te pouÏiteºná?
Armáda sa z toho nespamätala do roku 1989.
Premietlo sa to aj v tom, Ïe v auguste 1969 bola
pouÏitá na potláãanie demon‰trácií pri prvom
v˘roãí invázie. Tam stra‰ne utrpela jej prestíÏ.
Odvtedy bola veºká nechuÈ ísÈ za vojaka z
povolania a nedarilo sa naplniÈ tabuºkové ãísla.
Dovtedy tento problém armáda nemala.
Mali sovietski vojaci nejaké obmedzenia,
keì bolo civiln˘ch obetí tak veºa?
Mnoho obetí ide na vrub dopravn˘m nehodám
a vzhºadom na to, aké obrovské mnoÏstvo
tankov sa tu pohybovalo, sa ãudujem, Ïe strát
nebolo viac. Svedãí to o obrovskej
disciplinovanosti na‰ich ºudí.
Znamená to, Ïe cielené zabíjanie nebolo
roz‰írené?
Na strane okupantov to boli branci a nikdy
neviete, ão je to za ãloveka. Skutoãne boli
prípady znásilÀovania a vráÏd. Dáte ºudskej
spodine moc a podºa toho sa zaãne správaÈ, to
sú prípady zo v‰etk˘ch vojen.

***
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OTEV¤ENÍ
V POLOVINù ZÁ¤Í

416/504-5787
638 QUEEN ST. W.

TORONTO, ONT. M6J 1E4

PRAÎSKÉ
UZENÁ¤STVÍ

SE
RENOVUJE

Restaurants-Deli's

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

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

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

Model 2006 JETTA 2,5 L
Model 2006 JETTA 1,9 L
Model 2006 PASSAT 2,0 L
Model 2006 PASSAT 3,6 L

Drivers wanted!

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

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

22.8.2005
V Iráku jsou desítky
ãesk˘ch ÏoldnéfiÛ

Praha-právo/Leo‰ Ky‰a-Desítky ãesk˘ch
obãanÛ pÛsobí u nadnárodních
soukrom˘ch bezpeãnostních agentur v
Iráku. Právu to potvrdil b˘val˘ elitní
policista, kter˘ práci v Iráku
zprostfiedkovává.
„Jedná se o b˘valé ãeské vojáky a

policisty. V Iráku pÛsobí uÏ od ukonãení
války. Pracují pro mezinárodní
bezpeãnostní agentury, které si najímají
na ochranu buì obchodní firmy, které na
obnovû zniãené zemû pracují, nebo
instituce, které tam pÛsobí,“ fiekl Právu.
„Jejich úkolem je ochrana budov, osob

a konvojÛ, které pfiepravují zboÏí, lidi
nebo tfieba humanitární zásilky,“ dodal
b˘val˘ policista, kter˘ dnes pracuje v
soukromé bezpeãnostní agentufie. On
sám krátce po ukonãení bojÛ takovou
nabídku dostal.
„Nakontaktovaly se na mû osoby, ktere

verbují lidi vesmûs pro velké anglické
bezpeãnostní agentury. Nabídli mi tfii a
pÛl tisíce dolarÛ (více neÏ osmdesát tisíc
korun) za mûsíc ãistého. Kdybych nemûl
rodinu, tak bych do toho ‰el. Stejnû to
v‰ak bylo málo.“ Nejlep‰í soukromí
Ïoldnéfii mají v Iráku pfiíjem mezi sedmi
aÏ jedenácti tisíci dolarÛ (sto sedmdesát
aÏ dvûstû ‰edesát tisíc korun).
Podle nûj uÏ jeden z âechÛ v Iráku

zemfiel. Má se jednat o b˘valého vojáka
Cizinecké legie, kter˘ zahynul pfii atentátu
na konvoj, jenÏ chránil. „Byl to v˘jimeãn˘
pfiípad. K pfiíslu‰níkÛm ochranek z âech
nebo Slovenska mají Iráãané mnohem
vfielej‰í vztah neÏ k AmeriãanÛm nebo
AngliãanÛm,“ uvedl zdroj Práva.

***

Paroubek chce po volbách
vyjednávat za soc. dem.

Praha-právo/Jitka Götzová-Premiér,
místopfiedseda âSSD a pfiedpokládan˘
lídr této strany do snûmovních voleb Jifií
Paroubek chce b˘t v létû 2006 hlavním
vyjednavaãem své strany pfii sestavování
nové vlády.
„Hlavní slovo musí mít volební lídr,“

prohlásil Paroubek v nedûlním pofiadu
âT Otázky Václava Moravce. „Urãitû
nebudu vystupovat jako maskot strany,
to znamená, Ïe bych skonãil pfii
vyjednávání druh˘ den po volbách,“ dodal
Paroubek.
Pokládá podle sv˘ch slov za

„samozfiejmé a normální“, Ïe pfiedseda
soc. demokratÛ Stanislav Gross se
zúãastní tûchto jednání po jeho boku.
Své nové postavení si premiér míní

nechat potvrdit stranick˘m usnesením.
Má v tom podporu u ‰éfa poslanecké
frakce soc. dem. Michala Krause. „Pokud
ústfiední v˘konn˘ v˘bor povûfií Paroubka
b˘t celostátním lídrem a ná‰ volební
v˘sledek bude mít sílu k novému
povolebnímu vyjednávání, je logické, Ïe
by mûl mít hlavní slovo,“ uvedl Kraus na
dotaz Práva.
Premiér naopak nedá na slova

expfiedsedy âSSD Milo‰e Zemana, kter˘
ho varoval pfied stranick˘m pfiedsedou.
„Pokud se nepfiesvûdãím o tom, Ïe mohu

mít nûjaké negativní zku‰enosti se
Stanislavem Grossem nebo s nûk˘m
jin˘m, tak já se nikoho zbavovat nebudu,“
prohlásil Paroubek.
Za velmi pravdûpodobné povaÏuje, Ïe

Gross bude pfií‰tí rok ve volbách
kandidovat. V takovém pfiípadû by nejspí‰
byl lídrem v „domovsk˘ch“ stfiedních

âechách, zatímco Paroubek se chystá
vést kandidátku na Ústecku. Gross slíbil
vefiejnû fiíci své rozhodnutí po
prázdninách.
„Stále platí zákaz spolupráce s KSâM“
K pfiípadné spolupráci s KSâM premiér

vãera fiekl, Ïe vyluãuje spolupráci na
„centrální úrovni“. Odvolal se na stále
platné bohumínské usnesení, které to
zakazuje. „Neumím si pfiedstavit pfiímou
vládní spolupráci mezi sociálními
demokraty a komunisty,“ fiekl Paroubek.
Spolupráci podle nûj znemoÏÀuje

nevypofiádání se komunistÛ se svou
minulostí. Dal‰í podmínkou je, jak fiekl,
dodrÏování fiskální káznû i respektování
zahraniãnûpolitické pozice zemû, vãetnû
vazeb k USA a Kanadû.

***

Väã‰ina Slovákov by sa rad‰ej
narodila v nejakej inej krajine

Bratislava-sme (rf)-Viac ako polovica
obyvateºov Slovenska by sa najrad‰ej
narodila a Ïila inde. Vo ·vajãiarsku, USA,
Austrálii, âesku, niektorí aj v Rusku.
Vypl˘va to z prieskumu agentúry MVK
pre denník SME. Len 44 percent by sa
chcelo narodiÈ na Slovensku, ak by mali
na v˘ber.
Nespokojní sú najmä dôchodcovia,

nezamestnaní a voliãi SMK, naopak
spokojní sú hlavne voliãi KDH, KSS,
dôchodcovia, manaÏéri.
Podºa politológa Miroslava Kusého

slovensk˘m politikom celkom vyhovuje,
Ïe väã‰ina ºudí by chcela ÏiÈ inde, lebo v
takom prípade verejnosÈ nemá veºk˘
záujem o politické dianie a politikov nechá
robiÈ, ão chcú.
Kus˘ si myslí, Ïe dosÈ vlaÏn˘ je aj vzÈah

Slovákov ku svojej politickej reprezentácii.
Má to historické príãiny, “lebo Slovensko
nikdy nebola ‰tátoprávne stabilizovaná
krajina”.
Prieskum ukázal aj to, Ïe za národnú

vlastnosÈ povaÏuje slovenská verejnosÈ
pohostinnosÈ. Za Àou nasleduje
závistlivosÈ. Skoro 70 percent ºudí si myslí,
Ïe Slováci majú urãité vlastnosti, ktoré
ich odli‰ujú od in˘ch národov.

***

Jaruzelski sa ospravedlnil
za okupáciu v roku 1968

PRAHA-sme (ãtk)-B˘val˘ poºsk˘
prezident Wojciech Jaruzelski sa vãera v
ãeskej televízii ospravedlnil za vstup
poºsk˘ch vojsk do âeskoslovenska v
auguste 1968. Prostredníctvom
telemostu z Var‰avy Jaruzelski tvrdil, Ïe
ho vtedaj‰ie rozhodnutie bolí a trápi.
“Vnímam to s obrovskou ºútosÈou, no

vtedy som nemohol robiÈ inak. Bol to
politicky hlúpy akt,” povedal 82-roãn˘
Jaruzelski.
Za úãasÈ poºsk˘ch vojsk na invázii sa

Jaruzelski ako poºsk˘ prezident
ospravedlnil uÏ v roku 1990 vtedaj‰iemu
prezidentovi Václavovi Havlovi.

***
23.8.2005

Banky zadrÏujú
na úãtoch tisíce

BRATISLAVA-sme-Banky beÏne blokujú
klientom na úãte stovky aÏ tisíce korún.
Hoci ich ºudia majú uloÏené na úãte,
nemôÏu si vybraÈ z bankomatu, platiÈ v
obchode, ãi previesÈ na in˘ úãet.
V˘‰ka povinného minimálneho zostatku
sa odli‰uje v závislosti od banky a druhu
úãtu. Na úãtoch fyzick˘ch osôb sa
pohybuje od sto do tisíc korún.
Podnikateºom banky blokujú zvyãajne
okolo tisícky. E‰te s väã‰ou sumou musia

rátaÈ tí, ktorí si chcú v niektor˘ch bankách
zriadiÈ ‰peciálny sporiaci úãet alebo
termínovan˘ vklad. Tu sa môÏe minimálny
zostatok vy‰plhaÈ aÏ na 10-tisíc korún.
Z osloven˘ch bánk iba Tatra banka
nevyÏaduje Ïiadny minimálny zostatok
na úãte. Îiadna ìal‰ia banka ho neplánuje
v najbliÏ‰om ãase ani upraviÈ, ãi úplne
zru‰iÈ.

***

Nejvy‰‰í soud umoÏnil
pfiedání prince do Kataru

Praha-právo/Petr Knötig, Jakub Troníãek-
Podle státního zastupitelství je to zásah
do právních základÛ státu
Katarsk˘ princ Hamad A. as-Sání, kterého
v kvûtnu nepravomocnû odsoudil praÏsk˘
soud za sex s nezletil˘mi dívkami na dva
a pÛl roku do vûzení, si vãera veãer mohl
po 340 dnech stráven˘ch ve vazbû balit
kufry.
Letenku domÛ mu vãera vystavil Nejvy‰‰í
soud (NS). Pûtaãtyfiicetiletého prince
propustil z vazby na svobodu, pfieru‰il
jeho trestní stíhání v âesku a pfiedal ho
katarsk˘m úfiadÛm.
Prince si vãera ve 21:15 pfievzal v
pankrácké vûznici povûfien˘ zástupce
katarského Nejvy‰‰ího státního
zastupitelství. Spoleãnû pak kvapnû odjeli
ve stfiíbrné fabii, princ se skr˘val na
zadním sedadle.
Odjeli zfiejmû rovnou na ruzyÀské leti‰tû,
kde mûl na prince ãekat leteck˘ speciál.
Podle LÏiãafie mûl ãlen katarské královské
rodiny odletût se sv˘m doprovodem je‰tû
v noci.

***

Velké záplavy na trase
ãesk˘ch turistÛ k mofii

Gratz-(DPA, fiík)-Neb˘valé záplavy na
trase ãesk˘ch turistÛ k Jaderskému mofii
ohroÏují desítky rakousk˘ch obcí vãetnû
·t˘rského Hradce, jehoÏ radnice kvÛli
stavu fieky Mur vyhlásila stav ohroÏení.
Právû trasy kolem ·t˘rského Hradce
vyuÏívá fiada âechÛ na cestû napfiíklad
do Chorvatska, kdyÏ se chce vyhnout
hlavnímu tahu, kde musí nûkolikrát platit
drahé m˘tné za projetí tunelÛ.
Stovky policistÛ, hasiãÛ a také vojáci se
snaÏí pytli s pískem zabránit vodû v dal‰ím
pronikání. ·t˘rsko podle televize ORF
zaÏívá nejhor‰í povodnû za poslední léta.

 ***



8   satellite  1-416 August 25, 2005Letters

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:

PRSTEN KRÁLE ¤EKY
je pfiíbûh o podobách lásky, chamtivosti a úkladech, kdy ãarovn˘

prsten mocného krále fieky vysvobodí rybáfiovu dceru ze zlé
moci, nikdy jej v‰ak nesmí sejmout z prstu. Rozmarná Ïena

bohatého kupce v‰ak pfiemluví, aby ãarovn˘ prsten získal stÛj co
stÛj. V reÏii Otakara Koska hrají M. ·imÛnek, B. ·tûpánová, R.

Brzobohat˘, P. Zedníãek, F. BlaÏek aj

POKLAD NA SOVÍM HRÁDKU
 KaÏd˘ hrad v sobû skr˘vá nûjaké tajemství. Ne jinak je tomu i v

tomto hradû, kde je hluboko v podzemí uloÏen poklad, kter˘
stfieÏí zlatá sova. O pokladu vûdûli skfiítkové, ktefií to prozradili
dvûma zvûdav˘m dûtem. A tak se to dozví i lakotná a chamtivá

vévodkynû z nedalekého zámku, která chce víc a víc, a chce
získat zlat˘ poklad za kaÏdou cenu. Pfiivede tak nejen sebe ale i
dûti do nebezpeãn˘ch situací. Pohádka je plná napûtí, kouzel a

trikÛ, ale i tak nakonec vítûzí láska a dobro nad zlem.
V reÏii ZdeÀka Zelenky hrají S. Sta‰ová, J. Bohdalová, M.

Prachafiová, L. Ondfiej, J. Prachafi aj.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû dva nové

pohádkové pfiíbûhy

(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

Dobr˘ konec, ale i rozãarováním
VáÏení a milí krajané!
V tomto listû nejednou se objevují ãlánky
projevující spokojenost s pomûry v
Kanadû a s poãínáním její vlády. Stejnû
tak není nouze o náhledy kritiãtûj‰í. UÏ
del‰í dobu je jedním z
nejprojednávanûj‰ích témat vízová
povinnost pro âechy, Slováky a

pfiíslu‰níky i dal‰ích tak zvan˘ch post-
komunistick˘ch zemí zatouÏiv‰ích po
náv‰tûvû této veliké a víceménû
demokratické zemû.
ProtoÏe právû s touto záleÏitostí mûl

jsem v nedávné dobû velmi pfiekvapující
zku‰enost, moÏná nebude na ‰kodu,
podûlit se o ní se ãtenáfii.

Úvodem tolik, Ïe nebudu, jak doufám,
unavovat podrobnostmi, citací
elektronick˘ch dopisÛ onou vtefiinovou
rychlostí kmitajících obûma smûry pfies
Atlantik a budu co nejstruãnûj‰í:
Pfiítelkyni na‰eho syna, Ïijící na Moravû,

bylo vloni odmítnuto vstupní vízum do USA,
kde ná‰ syn uÏ fiadu let Ïije a kde jej chtûla
nav‰tívit. Byla vykázána bezmála ihned u
dvefií s radou, aÈ to zkusí za rok… dÛvodem
její mládí a zcela nezávazná kariéra v âR.
Letos tedy pozval jsem ji na náv‰tûvu do

Kanady. Zaslal jsem notáfisky ovûfiené
místopfiíseÏné prohlá‰ení (affidavit),
zavazující se k zaji‰tûní jejího krátkého
pobytu… mnohému ãtenáfii je jistû takov˘
postup dobfie znám. Dotyãná tento affidavit
spolu s fiádnû vyplnûnou Ïádostí o udûlení
turistického viza poslala na kanadsk˘
konzulát v Praze.
Byla pozvána k pohovoru, po pûtihodinové

cestû z Moravy dorazila vãas a po
pûtiminutovém pohovoru konzulát
opou‰tûla s informací, Ïe její Ïádost se
zamítá a dÛvody jí budou sdûleny
elektronickou po‰tou.
Dáma konající pohovor sdûlila:

„Dostateãnû jste nezdÛvodnila rozhodnutí
opustit Kanadu nejdéle do konce období
platnosti viza (bûÏná praxe je 6 mûsícÛ).
Neuspokojilo mû zdÛvodnûní Va‰í náv‰tûvy
a Va‰e finanãní situace v âR (dívka není
movitá)
NepfiedloÏila jste dostateãnou

dokumentaci o finanãní situaci zvoucího
ing.  V. Cíchy a jeho Ïeny.“
Byla jí sdûlena moÏnost odvolat se.
To jsme uãinili, Ïadatelka a já, zvoucí

osoba, a zdÛvodnili absolutní zbyteãnost
obav a námitek kanadského konzulátu.
Korespondence obsahovala i pfiíslib

dodání písemn˘ch materiálÛ normální
po‰tou informující o poÏadavku
zamûstnavatele Ïadatelky, aby se po tfiech
t˘dnech pobytu v Kanadû vrátila, dopis
jejích rodiãÛ, mÛj dopis odmítající sdûlit
informace o na‰í finanãní situaci, ale
opatfien˘ razítkem-peãetí potvrzující moje
ãlenství v profesionální asociaci.
Îadatelka obdrÏela kratiãkou e-mail

informaci, Ïe její odvolání musí b˘t
adresováno panu konzulovi a to v jazyce
anglickém nebo francouzském.
Dále pak, aniÏ vyãkáno doruãení

zmínûn˘ch dokumentÛ-dopisÛ, Ïadatelka
byla opût informována o tom, Ïe její odvolání
se definitivnû zamítá.
Odborník na vízové záleÏitosti v USA,

kterého mÛj syn poÏádal o pomoc, zaslal
na konzulát v Praze dopis, jehoÏ obsah
neznám.
Spojil jsem se s panem Milo‰em ·uchmou,

pfiedsedou âSSK, vysvûtlil mu situaci a on
velmi ochotnû poslal dopis poslanci B.
Wrzesnewskyjmu a apeloval v této
záleÏitosti.
Pfied nûkolika dny byla Ïadatelka

vyrozumûna, Ïe vízum obdrÏí po zaslání
zakoupené letenky do Kanady spolu s
cestovním pasem.
Dnes mi sdûlil syn, Ïe vízum jí bylo udûleno

.... a teì se, milí ãtenáfii, podrÏte stolu
pfiípadnû láhve nûãeho dobrého! Vízum
má platnost pfiesnû stejnou jako letenka,
tedy tfii t˘dny, nikoli 6 mûsícÛ!
Konec pfiíbûhu.
Co k tomu dodat? Za svoji osobu jen úÏas

a rozãarování. Z porovnání této situace s
imigraãní politikou Kanady, která zemi snad
prospívá, ale nepochybnû jí i nemálo ‰kodí,
jak je dobfie známo.
PoÏadavek na sdûlení na‰í finanãní

situace uvádí ve smû‰nou pochybnost
hodnotu Affidavitu a dûlá z jeho autora
potenciálního lháfie. Takov˘ poÏadavek,
dle mého názoru, je oprávnûn˘ jen pfii

trestním fiízení.
PoÏadovat, aby odvolání bylo psáno

anglicky nebo francouzsky a pfiímo panu
konzulovi je absurdní u vûdomí, Ïe
Ïadatelka Ïádn˘ z tûchto jazykÛ neovládá.
Na dopise z konzulátu navíc nebylo
uvedeno jméno pisatele, jen jméno úfiadu.
Onemocní-li náv‰tûvnice bûhem své

krátké náv‰tûvy a nebude schopna odletût
ve stanoven˘ den, pÛjde do lochu?
Znamená to také, Ïe nemajetnost

Ïadatelky je závaÏn˘m faktorem v procesu
udûlení turistického víza?
Je Kanada skuteãnû samostatn˘m a

suverénním státem, kdyÏ v prÛbûhu
pohovoru bylo téÏ zmínûno odmítnutí víza
do USA a poté brysknû následovalo
odmítnutí víza kanadského?
Milí ãtenáfii, moÏná, Ïe i va‰e osobní

zku‰enost obsahuje podobné
administrativní radovánky. Doufám, Ïe
nikoli.
A jak vypl˘vá z rozhovoru s velvyslancem

dr.  Vo‰alíkem, na situaci se zfiejmû dost
dlouho nic nezmûní. I kdyÏ ale pfiijmu
poÏadavek víza, zpÛsob jak˘m kanadsk˘
konzulát v Praze postupuje, pfiinejmen‰ím
v tom shora popsaném pfiípadû, je zaráÏející
a do jisté míry snad i uráÏející.
Dûkuji za ãtenáfiskou pozornost a

trpûlivost.
Vladimir Cícha, Vancouver

***

Magické kouzlo úsmûvu
V tomto kratiãkém textu nedozví se ãtenáfi
nic nového, nic údiv vzbuzujícího... Nicménû,
zde je.

MÛj tenisov˘ partner tráví na kurtech tfiikrát
aÏ ãtyfiikrát tolik ãasu jako já, obãas mne
poÏádá, abych zaskoãil do ãtyfihry, kdyÏ jim
nûkdo chybí. Bylo tomu tak i dnes. Mûl jsem
ãas, souhlasil jsem. Kromû mého jen o rok
a pÛl mlad‰ího kolegy dal‰ími dvûma
partnery byly hráãi podstatnû mlad‰í. To ale
jen na okraj.

Jedním z nich byl, odhadoval bych sotva
ãtyfiicátník, hráã jménem Zby‰ek. Men‰í,
ale atletické postavy. Bujn˘ vlas a tváfi
ozdobená knírem. Vypracovaná l˘tka. V
jeho v˘razu tváfie marnû jsem hledal klid a
pfiívûtivost. PÛsobil chvílemi bezmála
zachmoufienû aÏ nespokojenû. Rozehrával
se bez fieãí, jeho údery byly solidní. Pak
jsme sehráli první set. Tento Zby‰ek byl na
soupefiovû stranû, spoluhráãem mého
letitého partnera. Pro druh˘ set vymûnili
jsme se tak, Ïe Zby‰ek byl m˘m partnerem
(nebo já jeho, jak se to vezme).

Zaãal hru s kamennou tváfií, knír dodával
jí auru mírné dramatiãnosti. A pak se to
stalo. Obûma se nám podafiila série dobr˘ch
úderÛ. Reagoval na to nad‰en˘m úsmûvem.
A já ohromen sledoval jsem promûnu v jeho
tváfii! Ten úsmûv promûnil toho chlapíka,
jedince spí‰e zasmu‰ilého, uzavfieného a
snad i malinko protivného, v ãlovûka, s nímÏ
by se jeden chtûl pfiátelit! Jeho úsmûv
promûnil mu tváfi a fyziognomii k nepoznání!
Díval jsem se na to jako u vytrÏení. A pfiál si
v duchu a vûdûl pfiitom, Ïe marnû, aby i
moje úsmûvy mûly takov˘ úãinek, takovou
moc promûny. MoÏná, Ïe takové a podobné
drobné momenty mají pro spokojenost a
vyrovnanost ãlovûka vût‰í v˘znam neÏ
prozac a jiné medikamenty. Staãí jen dívat
se otevfien˘ma oãima kolem sebe. A není
bez v˘znamu, Ïe po boku tohoto Zby‰ka,
sehrál jsem ten spoleãn˘ set na úrovni,
která mne samotného pfiíjemnû pfiekvapila
.

Snad to bylo tím, Ïe jsem v podvûdomí
touÏil po tom, aby v dÛsledku na‰ich
úspû‰n˘ch zásahÛ, na jeho tváfii znovu se
objevil ten aÏ snad magick˘ úsmûv...

Vladimír Cícha-Vancouver
***
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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

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

CzechTek

Necháte bít svoje dûti?
Drazí rodiãe,
víte, Ïe to není pfiíli‰ ãasto, kdy bychom
se na vás obraceli s prosbou o pomoc. Je
to sotva 15 let co fiada z vás, tehdy je‰tû
v na‰em vûku, dostala obu‰ky na Národní
tfiídû. Bûhem nûkolika dní se pak napfiíã
spoleãností zvedla obrovská vlna
solidarity a bûhem následujících t˘dnÛ
jste spolu se sv˘mi rodiãi nejen v Praze,
ale na námûstích po celém
âeskoslovensku odzvonili sv˘mi klíãi
konec reÏimu, kterému nebylo zatûÏko
mlátit do dûti.
Dnes vás voláme o pomoc my! Pan
premiér Paroubek nás oznaãuje za feÈáky
a nebezpeãné lidi a to pfiesto, Ïe se nás
jiÏ dvakrát se‰lo více jak 5000 na naprosto
poklidné demonstrace. Má snad na mysli
ãtrnáctiletou dívku, která se stra‰nû bála
a doteì leÏí zmlácená v plzeÀské
nemocnici? Miroslav ·tûpán o vás mluvil
podobnû, pfiesto vám va‰i rodiãe uvûfiili a
pomohli vám!

***
A jak to vidím já

Technafii jsou vût‰inou nestandardní
zjevy a jejich muzika normální blbeãky
pohor‰uje a dráÏdí. Se‰li se na jedné
louce u Tachova, kde by to nemûl b˘t
problém, protoÏe hluk z dálnice je moÏná
ve ‰piãce vût‰í neÏ v‰echny systémy, co
tam mûly hrát. Ale jak jsem uÏ napsal,
bol‰evik v dne‰ním kabátû takové zjevy
pfiece nemÛÏe strpût a tak si bouchnul,
co na tom, Ïe to jsou v podstatû na‰e
dûti. Ty Paroubkovy tam asi nikdo neãekal
a i kdyby, tak se to zahojí. Jenom nevím,
jestli se tato metoda, kterou jsem uÏ zaÏil
jako Atentát na kulturu a nebo Novou
vlnu se star˘m obsahem, nebude brzo
praktikovat tfieba zrovna na nás, co
nejsme taky tak docela v kravatách a
jsme rovnûÏ divní, uÏ jenom proto, Ïe se
pleteme do nûãeho, co se stalo jin˘m.
Radil bych tûm, co vedou tuto rebelii, aby
se více otevfieli ostatním a nedûlali, Ïe je
to pouze záleÏitost techna, to je záleÏitost
nás v‰ech, co nejsme kravaÈáci. A moÏná,
Ïe se to toho kravatového businessu
taky mÛÏe t˘kat, takov˘ znárodÀovací
dekret by vadil asi i jim. Ale to uÏ maluji
moc velkého ãerta na zeì.

Víkendová mela je pro nás v‰echny
velk˘m varováním, demokracii si musíme
opravdu chránit, je to právo nás v‰ech a
zdá se mi, Ïe jsme trochu zlenivûli a
hlavnû otupûli. Proto snad dûkujme
Paroubkovi za lekci, kterou nám v‰em
dává. Jeho preference pr˘ stouply,
kdopak ho asi preferuje a kdo se koho
ptal.

Petr RÛÏiãka
hudební producent a manaÏer

***
Trochu jin˘ pohled

Dostal jsem rozlícen˘ dopis, Ïe policie
rozehnala technoparty v Ml˘nci;
nevûnoval bych takové události Ïádnou
pozornost, kdyby z textu neplynulo, Ïe
STBáci zase bijou dûcka jako v listopadu
1989.
Jakoby se dalo rovnítko mezi dÛvody
shromaÏìování v roce 1989 a
technoparty.

Toto porovnávání funkce policie v
totalitû a v demokracii je tak absurdní a já
zajisté nemohu b˘t povaÏován za
fanou‰ka totalitních man˘rÛ, Ïe si nemohu
odpustit malou exkurzi do ãeského
novovûku: Prvním aspektem svobody/
demokracie je to, Ïe ãlovûk mÛÏe b˘t
nebetyãn˘ blb a pfiece, a toho je tfieba si

váÏit, není v Ïádném ohroÏení ãi
nebezpeãí vûzení; jak se tu fiíká, platí
zákon projevu na námûstí, Ïe kaÏd˘ se
mÛÏe jít v demokracii vykfiiãet na námûstí
a záleÏí jen na nûm, získá-li pro svou
kfiivdu obecenstvo;

Díky technologii a elektronice, coÏ pfied
100 léty neexistovalo, je moÏné, Ïe nûkdo,
kdo má silnou aparaturu mÛÏe otravovat
cel˘ ãinÏák, a popravdû, kdyÏ je ten ãlovûk
prase, mu lze v otravování jeho okolí
(silnou hudbou, napfiíklad) dost tûÏko
zabránit, neboÈ demokracie ctí lidská
práva, i kdyÏ prase uÏívá tato práva k
obhajobû sv˘ch vlastních, ãasto
prasáck˘ch choutek (jako je techno);

Pro obranu práv jednûch pfied druh˘mi
je v demokracii státní/mûstská policie,
která má zabránit, aby práva jednûch
(mít svat˘ klid) byla chránûna pfied právem
druh˘ch, ktefií mají právo poslouchat svÛj
oblíben˘ hluk bez ohledu na ty, co mají
rádi svat˘ klid. AÏ bude znormováno, Ïe
50 decibelÛ je blaho pro jednoho a ne
je‰tû utrpení pro druhého, pak bude mít
policie jasn˘ dÛvod k zásahu ãi nezásahu,
aby se práva jednoho a právo druhého
nestfietávaly, ale to zatím neumíme.

Celá tato záleÏitost, ta válãiãka ve
sklenici vody, se dá shrnout do pradávné
otázky KDO Z KOHO, tedy, Ïe milovníci
techno otravují své okolí (a sebe ov‰em)
a policie otravuje milovníky techna. Kam
se ãlovûk pfiikloní záleÏí na jeho inteligenci
pro vefiejné blaho, a z tradice víme, Ïe
ticho je lep‰í vefiejné prostfiedí neÏ
jak˘koliv hluk, a techno mezi hluky patfií,
to ví kaÏd˘ po tfiicítce.

V‰eobecn˘m pravidlem Ïivota a
chování v demokracii je postoj k policii
jako k pofiádkové autoritû a kdyÏ policie
fiekne ROZEJDùTE SE, lidé se mají
rozejít.

Policajt totiÏ má vÏdycky pravdu; ne-li,
je obãanovi dostupn˘ stûÏovací
mechanismus, ale nikoliv rána lahví od
piva policajtovi do hlavy, zatímco policista
je obdafien pendrekem, ba i revolverem,
Ïe ránu ru‰iteli mÛÏe zasadit dle vlastní
úvahy smûrem k dodrÏení pofiádku.

PrÛzkum vefiejného mínûní agentury
SC&C pfiinesl kulantní informaci, Ïe 44%
dotázan˘ch âechÛ se zásahem policie
proti techno-party souhlasilo a stejné
procento âechÛ nesouhlasí; toto mi fiíká,
Ïe 44% lidí mají dost jasnou pfiedstavu o
fungování policie jako stráÏce pofiádku a
totéÏ procento populace klop˘tá ve tmû a
dokazují mi, Ïe ta mládeÏ holdující technu
by mohla nab˘t vrch ve spoleãnosti jen
proto, Ïe v té pÛtce KDO Z KOHO by mûli
víc páry a podpory.

A takové hodnocení je na pokraji
anarchie, a pánbÛh nás chraÀ pfied
anarchií.

Blahobyt, jak si v‰ímám, produkuje
nejen blbce v hojnûj‰ím poãtu neÏ v nouzi,
ale podporuje sná‰enlivost k blbosti, coÏ
je na pováÏenou a dÛvod k tomuto ‰kolení.

Ross Firla - Sudbury
 ***

Otevfien˘ dopis ministru vnitra
Franti‰ku Bublanovi

Pane ministfie,
vûfiím, Ïe s ohledem na Vámi dosaÏené
vzdûlání a Ïivotní zku‰enosti pfiipustíte,
Ïe vûci zdánlivû spolu nesouvisející, spolu
souvisejí a potvrzují, Ïe stav jedné ãásti
celku (hmoty, uskupení, spoleãenství i
celého vesmíru atd.) je odrazem jednání
ãi chování jiné jeho souãásti.
Tím, Ïe do omrzení hájíte oprávnûnost
brutálního zásahu proti úãastníkÛm

Pokraãování na str. 10
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cestovanie do celého sveta

Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,

poistenie, nájom auta
preklady
Volejte

Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

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
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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
1-800-577-5917
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.net

CzechTeku tvrzením, Ïe zásah byl
oprávnûn, tvrdíte zároveÀ, Ïe chování
vût‰iny policistÛ v této zemi je taktéÏ
zcela oprávnûné, jen se bohuÏel
opakovanû vluzuje drobná chybiãka.
BohuÏel chybiãka zcela podstatná,
systémová. JestliÏe totiÏ policisté nemají
úctu k obãanÛm, respekt k jejich právÛm
a svobodám, jestliÏe se v kaÏdodenním
styku s nimi chovají nadfiazenû, arogantnû
a v nemalé mífie v˘hruÏnû, jestliÏe i pfii
bûÏné silniãní kontrole dávají najevo svoji
nadvládu a zpupnou moc, kterou ze
zákona nemají nijak propÛjãenou, a
vymáhají od fiidiãÛ odpustek, namísto
fiádné pokuty, jestliÏe pfii úkonech pfii
trestním fiízení neplní zákonem stanovené
postupy, dÛkazy zkreslují, místo nich
prefabrikují úãelovû jiné, aby tak jimi
obvinûného za kaÏdou cenu usvûdãili z
nûãeho co nespáchal, jestliÏe se
opakovanû dopou‰tûjí nejen excesÛ a
kárn˘ch pokleskÛ, ale vyloÏenû trestn˘ch
ãinÛ, nejsou za nû trestáni a je jim
dovoleno odejít ze sluÏby, mnohdy s
ve‰ker˘mi v˘hodami, pak logicky, pane
ministfie, musí docházet k takov˘m
zvrácenostem, jaké praktikovali Va‰i lidé,
dají-li se vÛbec tak oznaãit, ktefií mají
chránit bezpeãí, zdraví a majetek druh˘ch,
proti jin˘m mlad˘m lidem. Potlaãili v sobû
pfiirozené samãí dispozice, naru‰ili
sociální koherenci, mlátili a tloukli mladé
Ïeny, které je ani v nejmen‰ím nemohly
nijak ohrozit, ãi jakkoli po‰kodit cizí
majetek. Psychopatologick˘ projev tûchto
zbûsilcÛ, neboÈ jejich chování a jednání
nelze ani nijak jinak oznaãit, vykazuje
stejnou dispozici odosobnûní a odlid‰tûní,
kterou lze vysledovat u v‰ech tûch
anonymních zrÛd z komunistick˘ch a
nacistick˘ch koncentraãních táborÛ,
polpotovsk˘ch ãi ãínsk˘ch ochráncÛ nové
kultury, srbsk˘ch, chorvatsk˘ch a
albánsk˘ch váleãn˘ch zloãincÛ,
sovûtsk˘ch hrdlofiezÛ v Afganistanu,
rusk˘ch vrahÛ z âeãenska a vÛbec v‰ech
ke zloãinu disponovan˘ch jedincÛ, ktefií
se ve jménu zákona, ideologie a pofiádku
dopou‰tûjí násilí, brutality a zvûrstev vÛãi
druh˘m, zloãinu proti lidskosti.
V‰e co ti, jak jste je eufemicky nazval,
neslu‰ní policisté praktikovali pfii Vámi
obhajovaném a dle Vás oprávnûném
zásahu, nebyl Ïádn˘ exces, ale dÛsledek
toho, jací jedinci jsou k policii pfiijímáni a
jak sv˘mi psychick˘mi, morálními i
inteligenãními dispozicemi splÀují
nároãnost policejní profese. Je to v
nemen‰í mífie také ilustrace toho, kdo a
jak je pfiijímá, jací lidé a s jakou minulostí
je ‰kolí a vzdûlávají, kdo jsou jejich
nadfiízení.
Vy stejnû dobfie jako já víte, Ïe pfieváÏná
ãást vedoucích funkcionáfiÛ, od obvodních
oddûlení aÏ po samotné prezidium policie,
jsou lidé, ktefií k SNB, aÈ jiÏ k VB nebo k
StB, nastupovali v sedmdesát˘ch letech,
svojí loajalitu projevovali vstupem do KSâ
a horlivû slouÏili této zloãinecké
organizaci. Tito b˘valí slouhové totalitního
reÏimu si osvojili, Ïe obãanská a lidská
práva jsou pouze jak˘msi cárem papíru.
Jednali tak, jak jim bylo nafiízeno.
Uvykli si, Ïe policie je v prvé fiadû
represivním orgánem a tuto nabytou
zku‰enost nesou v sobû podnes.
ZtotoÏÀují se se státem, jenÏ jim spl˘vá
namísto s obãany s politickou vládnoucí
reprezentací. Proto také pro jejich jednání,
jak v minulosti tak i v pfiítomnosti,
nacházíte omluvu. Uvûdomte si v‰ak, Ïe
za svoji podlost a zbabûlost se
neodpovídáte Bohu, ale sv˘m

spoluobãanÛm.
Pane ministfie, mûl jsem moÏnost nav‰tívit
policejní zafiízení, jemuÏ se v minulosti
fiíkalo Údolí dut˘ch hlav. Mladí policisté a
policistky si v baru zdafiile uÏívali a opilí
zpívali dvû zdánlivû k sobû nevztaÏné
bojové písnû. Jednou byla Deutschland,
Deutschland, über alles a druhou byla
tolik v na‰í zemi v minulosti frekventovaná
Internacionála. V‰e co dûlali, bylo nabito
agresivitou. Tito nadrÏení hlídací psi v
lidské podobû udûlají kdykoli a pro jak˘koli
reÏim cokoli, co se násilí a útlaku t˘ãe.
Tato skuteãnost úzce souvisí s dnes
zavedenou policejní praxí, Ïe i k bûÏnému
zat˘kání ãi pfiedvedení podezfiel˘ch, nikoli
ozbrojen˘ch zloãincÛ, jsou pouÏívání
pfiíslu‰níci speciálních policejních
bezpeãnostních sil, vãetnû tûch
protiteroristick˘ch (URN). I to je jeden ze
skryt˘ch zpÛsobÛ zastra‰ování a praktik
policejního státu.
Na rozdíl od Vás mám informace z prvé
ruky, zatímco Vy slepû pfiijímáte zkreslené
a úãelovû uhlazené informace od sv˘ch
podfiízen˘ch. Kdybyste v‰ak chtûl, mohl
byste také vûdût v‰e, co vím já a dokonce
mnohem podrobnûji a vûcnûji, neboÈ k
tomu máte dobfie placen˘ a pfiebujel˘
aparát. To, co se dûlo na lukách u
Tachova nebylo selhání toho ãi onoho
policisty ãi jejich nadfiízen˘ch. To, co se
tam dûlo bylo odrazem stavu ãeské policie
jako takové.
Nelze nic bagatelizovat ani generalizovat.
Jsou i kvalitní, vysoce profesionální,
inteligentní, zodpovûdní, morální a
neúplatní policisté. BohuÏel jsou v
men‰inû, mnohdy posmíváni sv˘mi
kolegy. Mnozí z nich byli Va‰í inspekcí
obvinûni z trestn˘ch ãinÛ, neboÈ sv˘m
jednáním a dÛsledn˘m plnûním sv˘ch
povinností ohroÏovali v‰echny ty své
kolegy, ktefií jsou souãástí rozbujelého
zloãinného jednání. Je nutno konstatovat,
Ïe ãást policie je jednou z nezloãinnûj‰ích
organizací v na‰í zemi. Vydírání,
kriminalizace bezúhonn˘ch a nevinn˘ch
obãanÛ, zneuÏívání pravomocí ve
prospûch spfiíznûn˘ch zloãincÛ, korupce
- to v‰e jsou ãiny, kter˘ch se policisté
kaÏdodennû dopou‰tûjí.
Tvrdil jste pfied senátem Parlamentu âR,
opakovanû do médií, pfied brannû
bezpeãnostním v˘borem poslanecké

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 a podzimní slevy do celé Evropy!

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

a dal‰í destinace

Pokraãování ze str. 9
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MÛÏete volat

kamkoliv do

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

na Slovensko za pouh˘ch 0,11 dol./min.

Ceny jsou pouze pro zákazníky z Velkého Toronta.

* MÛÏete volat z domova,
práce nebo z mobilu

* Platíte aÏ kdyÏ dostanete úãet
* V˘hodnûj‰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

Pozor telefonní ãíslo bylo zmûnûno:

416-777-5050

snûmovny Parlamentu âR i prezidentovi
Václavu Klausovi, Ïe brutality se
dopou‰tûlo jen pár jedincÛ, a Ïe ti ostatní
se chovali adekvátnû atd. Jste tak hloup˘
nebo se snaÏíte udûlat hlupáky z obãanÛ?
Dostalo se vám pfiece akademického
vzdûlání. Buì nic nevíte nebo vûdomû
nemluvíte pravdu. To, co se dûlo na fiádnû
pronajatém soukromém pozemku nebyl
jen útok proti svobodám tûch, ktefií byli
vyz˘váni k nûãemu, k ãemu policie nemûla
v dané situaci právo, neboÈ situaci sama
vyvolala. Byla to dobfie pfiipravená,
nacviãená a úãelová akce. Byla to
demonstrace síly a dal‰í dÛkaz, Ïe nynûj‰í
politick˘ a mocensk˘ establishment není o
nic lep‰í neÏ ten pfiedlistopadov˘. Ti Va‰í
hodní policisté neãinnû pfiihlíÏeli fiádûní,
brutalitû a nezákonnému jednání sv˘ch
kolegÛ. Z tûch Va‰ich slu‰n˘ch policistÛ
se nena‰el ani jedin˘, kter˘ by se snaÏil
ãemukoli zlému zabránit. Tím se i oni
podíleli na trestn˘ch ãinech sv˘ch kolegÛ,
neboÈ mûli ze zákona povinnost jim v tom
zabránit. Ba naopak, kdyÏ se pfiihlíÏející
úãastníci CzechTeku snaÏili pomoci krutû
t˘ran˘m lidem, aniÏ by projevovali jakoukoli
agresivitu ãi snahu nûkoho napadnout,
postavili se proti nim dal‰í policisté, ti
slu‰ní, ktefií vytvofiili ochranou zeì, aby ti
‰patní mohli pokraãovat ve svém bûsnûní.
Ti Va‰i slu‰ní policisté, spoleãnû s tûmi
nehodn˘mi, tloukli sv˘mi pendreky do
sv˘ch ochrann˘ch ‰títÛ, aby vyvolali
nervozitu. Pfiedem tím zastra‰ovali. V‰e
co dûlali, byl v˘sledek jejich v˘cviku a
v˘uky, vãetnû brachiální brutality. I pfii
zásahu proti protestujícím politick˘m
vûzÀÛm, ktefií se domáhali v budovû
okresního soudu v Pfierovû spravedlivého
a vefiejného soudu s panem Huãínem,
zasáhla policie neadekvátnû a brutálnû.
Uposlechla pokynu nûkoho z vysílaãky,
kter˘ znûl: Bijte je hlava nehlava. Jediní,
ktefií se tohoto poniÏujícího jednání vÛãi
skuteãn˘m obûtem komunismu
nezúãastnili, byli pfiíslu‰níci Justiãní stráÏe.
I zde mÛÏete, budete-li chtít a mít
nezatíÏenou vÛli, shledat souvislosti s
nedávn˘mi událostmi. I tam zaznûl
obdobn˘ pokyn. Ten odráÏí stav vûcí, Ïe
se totiÏ stáváme ãím dál víc, nikoli
ideologicky totalitním, ale policejním
státem.
BohuÏel i zákonodárci mají svÛj podíl na
dané situaci. Do nekoneãna ustupovali a
ustupují poÏadavkÛm resortu, kter˘ fiídíte
a kaÏdou novou úpravou na‰ich zákonÛ
svûfiují vût‰í a vût‰í pravomoci do rukou
policie. Zbavují se své, jim voliãi svûfiené,
zodpovûdnosti a aã jsou tûmi, ktefií mají
nástroje k zabránûní posilování a rÛstu
státu ve státû, neãinnû pfiihlíÏejí, bezzubû
komentují danou situaci a dávají vnitru, co
chce.
Komunisté také pfiikládali velk˘ v˘znam
nepfiíteli. Tím, Ïe ho mûli, nebo si ho
ideologicky vyprefabrikovali, mûli dÛvod
pouÏít jak˘chkoli represí, vyrobit si jak˘koli
zákon na posílení moci. I dnes, Vy a Va‰i
polistopadoví pfiedchÛdci ve funkci, kterou
zastáváte, argumentujete nebezpeãím
teroristÛ. VyÏadujete omezování na‰ich
práv ve jménu na‰eho bezpeãí. Nyní to
jsou muslim‰tí teroristé, ktefií nás ohroÏují,
a vy nás budete kontrolovat a vést k
pofiádku podle sv˘ch mûfiítek, neboÈ jen
vy, kter˘m byla na základû politického
rozhodnutí dána moc (Vás v‰ak voliãi
nevolili), víte, co je pro nás dobré a co
nikoli.
I za totality jsem patfiil k lidem, ktefií se
zpûãovali tomu, aby za nás nûkdo svévolnû
rozhodoval. Lid není stádo nesvéprávn˘ch
tupcÛ. Lidé jsou dle Ústavy âR zdrojem
ve‰keré státní moci (odstavec 1, âlánek 2
jejího základního ustanovení). Nijak nejsou

zbaveni svého práva rozhodovat tím, Ïe
nûktefií z nich je delegovali orgánÛm moci
zákonné, v˘konné a soudní. Nejsem
ochoten a vûfiím, Ïe ani ti mladí, které
masakrovali Va‰í pohÛnci, nejsou ochotni
se vzdát sv˘ch zákonn˘ch práv a svobod
a zamûnit je za jak˘si pocit. Je lep‰í umfiít
svobodn˘ neÏ ustájen˘. Pokud jsme chtûli
bezpeãnost, nemûli jsme se vymaÀovat z
totality. Byli bychom v bezpeãí jako jsou
dnes v âínû, na kterou teroristé neútoãí a
jen tak brzo nezaútoãí. NeboÈ tamní reÏim
je totoÏn˘ s tím, oã usilují nikoli muslimové
ale ideologiãtí fanatici. Vyvrátit onu
civilizaci, v níÏ chceme a umíme Ïít.
NeÏádám od Vás omluvy. Jakou by mûla
cenu? Vyz˘vám Vás, abyste okamÏitû
odstoupil z funkce a nepokraãoval v
trapném setrvání tam, kam jste nikdy
nepatfiil. Pokud tak neuãiníte, budu
zvaÏovat, zda nezahájím na podporu svého
poÏadavku, jako dÛkaz závaÏnosti celé
vûci, nepfieru‰ovanou hladovku.

John Bok (zkráceno) V Praze 15. srpna 2005

***
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NEAT INTERIORS

CLEANING SERVIS

přijme dívky

nebo ženy.

Kontaktujte

Lenku:

416/843-4603
1523-17

Pronajmu pokoj

v Downtownu

Pfiednost má nekufiák
nebo nekufiaãka.

Volejte: 416/533-0080.
1524-p

âeská liga Gambrinus
2. kolo:

Sparta mûla práci s Mostem
Brno-Liberec 0:1

Díky skvûlému v˘konu brankáfie âecha a
vítûzné trefû stfiídajícího Anãice 11 minut pfied
koncem dokázali fotbalisté Liberce vyhrát i
druh˘ zápas na soupefiovû hfii‰ti. Brno naopak
vy‰lo po Pfiíbrami znovu naprázdno. “Tfii body
jsme získali zásluhou v˘teãného kolektivního
v˘konu. âech ale ãnûl nad ostatními,” záfiil
spokojeností trenér vítûzÛ Vítûzslav Laviãka.
Branka: 79. Anãic. Rozhodãí Damková, 1520
divákÛ, poloãas 0:0.

Teplice-Slavia 1:0
Verbífiov˘m gólem z penalty udolali fotbalisté
Teplic v souboji pohárov˘ch zástupcÛ Slavii.
“Bylo to vítûzství vÛle, soudrÏnosti i ‰tûstí. Po
kvalitním prvním poloãase hráãÛm postupnû
ub˘valy síly, ale ani pfii soupefiovû tlaku se
nepoloÏili. O to víc si cením tfií bodÛ,” oddechl
si teplick˘ trenér Vlastislav Mareãek.Jeho
protûj‰ek z laviãky PraÏanÛ Karel Jarolím
prohlásil: “Je mi líto, kdyÏ zápas s takovou
atmosférou vezme do vlastních rukou
rozhodãí. Prohráli jsme jedinou brankou z
pokutového kopu. A pfiitom sudí chvíli pfied
koncem nepískl v teplické ‰estnáctce evidentní
penaltov˘ zákrok na Pe‰íra.” Mareãek
zareagoval: “O penaltách se bavit nechci.
Rozhodãí utkání neovlivnil. A pokud se
dopou‰tûl chyb, tak na obou stranách.”Branka:
34. Verbífi z penalty. 10433 divákÛ, poloãas
1:0.

Ostrava-Zlín 4:1
Ne‰kodn˘ Zlín byl pro Baník, pfiedvádûjící
rychl˘ a kombinaãní fotbal, snadn˘m soustem.
MuÏem zápasu se stal domácí útoãník
Magera, kter˘ byl u v‰eho - dva góly sám dal
a na dal‰í dva staãil pfiihrát. “Minule byl
kritizován, ale teì ukázal, proã je na hfii‰ti pro
nás tak platn˘,” fiekl ostravsk˘ trenér Jozef
Jarabinsk˘. Branky: 14. a 70. Magera, 52.
Papadopulos, 93. ÎÛrek - 74. âinãala. 7007
divákÛ, poloãas 1:0.

 Bl‰any-PlzeÀ 0:3
PlzeÀ deklasovala trapné Bl‰any a odvezla si
ze severu âech tfii cenné body. “Dnes jsme si
nezaslouÏili vÛbec nic. Kromû Dorta v‰ichni
podlehli v˘voji. UpozorÀoval jsem na
standartky Plznû, ale dvakrát jsme zaspali,”
konstatoval kouã domácích Michal
Bílek.Branky: 24. Zakopal, 50. Fillo, 71.
Kousal. 2283 diváci, poloãas 0:1.

Jablonec-Olomouc1:2
Nádherné trefy BrazilcÛ Melinha a Gaucha
poslaly hosty do vedení, které domácí jen
sníÏili. Stfielecky selhali, penaltu za ruku
Kováfie jim sudí Jílek upfiel. “Brazilci nám
udûlali tfii body. Domácí sice mûli pfievahu, v
produktivitû jsme je ale porazili a je‰tû mohli
zv˘‰it. Navíc nás podrÏel brankáfi Lovásik,”
liboval si kouã vítûzÛ Petr Uliãn˘. Branky: 56.
Klapka - 43. Melinho, 54. Gaucho.  3015
divákÛ, poloãas 0:1.

Sparta-Most 2:1
Kvalitní fotbal a pfiedev‰ím v˘born˘ v˘kon
nováãka nadchly v sobotu odpoledne solidnû
zaplnûnou Letnou. Domácí byli nakonec rádi
za hubené vítûzství, které jim mohl v závûru
vzít jejich b˘val˘ hráã Jifií Novotn˘. On i dal‰í
sparÈanská legenda Horst Siegl sklízeli velké
ovace po celé utkání. Branky: 25. Poborsk˘ z
pen., 38. Sivok - 45. Pilafi.  7782 divákÛ,
poloãas 2:1.

Jihlava-Pfiíbram 2:3
Jihlavsk˘ nováãek domácí premiéru nezvládl,
doplatil na hrubky v defenzívû pfied úvodními
dvûma góly Pfiíbrami. “Za pfiedvedenou hru
jsme si bod urãitû zaslouÏili. Soupefi ale na‰e
chyby ze zaãátku zápasu dÛslednû potrestal,”
smutnil kouã domácích Karel Veãefia. Branky:
29. Vladyka, 88. Kaplan - 11. âupr, 26.
Formánek, 60. Heide vlastní 2800 divákÛ,
poloãas 1:2.

***

3. kolo:
Sparta vyhofiela v Liberci,

Slavii se povedl zázrak
Pfiíbram-Teplice 1:1

Aplaus pfiivítal na zmoklém pfiíbramském
trávníku posilu domácích Václava Kolou‰ka,
kter˘ patfiil k nejlep‰ím hráãÛm zápasu, v nûmÏ
se oba celky roze‰ly smírnû po pauze zavinûné
boufikou. „V tomto utkání jsme udûlali pro
vítûzství nejvíc, ale nemûli jsme ‰tûstí,“
konstatoval po zápase domácí kouã Pavel
Tobiá‰.
Branky: 60. Otepka z penalty - 42. DoleÏal.
7262 divákÛ, poloãas 0:1.

Slavia-Jablonec 3:2
Závûreãná ãtvrthodinka zachránila Slavii od
blamáÏe. Sebevûdomí po hrÛzném prvním
poloãase vrátily domácím pfied odvetou Ligy
mistrÛ s Anderlechtem tfii góly bûhem 11 minut.
„Pro diváky to byl zajímav˘ zápas,“ fiekl kouã
Jablonce Petr Rada. „Zato pro nás trenéry na
infarkt,“ doplnil ho jeho protûj‰ek Karel Jarolím,
kter˘ pÛvodnû chtûl ‰etfiit nûkteré opory pfied
stfiedeãním zápasem podzimu. Po zhruba
ãtyfiiceti vtefiinách se dostal k hlaviãce zpoza
vápna jabloneck˘ útoãník ·enkefiík a k
pfiekvapení v‰ech, zejména slávistického
brankáfie Kozáãika, se míã od tyãe dostal do
branky. âtvrtá minuta pfiinesla dal‰í ránu pro
slávistické sebevûdomí - trestn˘ kop zakroutil
Nesvadba krásnû do rohu domácí branky. S
blíÏícím se koncem Jablonec jako by z
neãekaného vítûzství dostal strach, stáhl se a
pasivitu dokázala Slavia trestat. âtvrthodinu
pfied koncem vlila domácím energii do Ïil
Krajãíkova gólová hlaviãka. O ãtyfii minuty
pozdûji stejn˘ hráã pfiipravil brankovou pozici
pro Pitáka, jenÏ ·pita prostfielil. O vítûzi
rozhodovali v závûreãn˘ch minutách gólmani.
Nejprve Kozáãik vychytal ve v˘borné pozici
jabloneckého Hu‰ka, na druhé stranû ·pit
vybûhl na centr Luká‰e Jarolíma jen napÛl a
·ventova vítûzná hlaviãka pfielobovala gólmana
i v‰echny obránce. Branky: 76. Krajãík, 80.
Piták, 87. ·vento - 1. ·enkefiík, 4. Nesvadba.

3273 divákÛ, poloãas 0:2.
 Liberec-Sparta Praha 2:0

Po v˘borném v˘konu zdolal vedoucí Liberec v
sobotu U Nisy mistra. PraÏané pfiedvedli v˘kon,
pro kter˘ je v˘raz trapn˘ je‰tû lichotkou. „Na
zápas jsme se peãlivû pfiipravili. Cítil jsem na
hráãích, jakou mají chuÈ do hry, coÏ prezentovali
na trávníku. S v˘sledkem jsem pochopitelnû
spokojen˘,“ fiíkal bez pfiehnané euforie domácí
kouã Vítûzslav Laviãka. Branky: 60. Hodúr, 90.
Matula., 7120 divákÛ, poloãas 0:0.

 PlzeÀ-Olomouc 1:0
 První gól stfiídajícího útoãníka Roberta Vágnera
po jeho návratu do Plznû rozhodl o cenné v˘hfie
nad favorizovanou Olomoucí. „Nic platit nebudu.
Spí‰ by mûli dát spoluhráãi nûco mnû, kdyÏ
jsem jim zachránil prémie za v˘hru,“ usmíval se
31let˘ Vágner. Branka: 70. Vágner.  5653
divákÛ, poloãas 0:0.

Mladá Boleslav-Bl‰any 4:1
Stfielecká pohotovost ve druhém domácím
vystoupení po sobû dovedla mladoboleslavsk˘
t˘m k neãekanû vysokému vítûzství nad
chybujícím soupefiem. „Zápas mûl místy
vyrovnan˘ prÛbûh, ale do ãeho jsme kopli, to
spadlo do branky. Rozhodující byl asi druh˘
gól,“ mínil trenér StfiedoãechÛ Du‰an Uhrin
mlad‰í. Branky: 8. Matûjovsk˘ z penalty, 44.
·evinsk˘, 49. Pecka, 74. Holub-86. D. Koláfi.
4593 divákÛ, poloãas 2:0.

 Brno -Jihlava 1:2
Katastrofální vstup do sezóny podtrhli BrÀané
slab˘m v˘konem proti nováãkovi soutûÏe a
tfietí poráÏkou v fiadû. Naopak t˘m z Vysoãiny
se raduje z premiérové v˘hry v I. lize.
„Sedmdesát minut jsme pfiedvádûli v˘teãnou
hru. AÏ na konci utkání nás soupefi zatlaãil, ale
tfii body jsme získali zcela zaslouÏenû,“ mínil
jihlavsk˘ kouã Karel Veãefia, kter˘ slavil vítûzn˘
návrat na stadión, kde v minulosti fiadu sezón
pÛsobil jako trenér i jako hráã.  Branky: 78.
Zelenka z penalty - 4. Demeter, 23. Vladyka.
Rozhodãí ·ediv˘, Ïluté karty: Siegl, Hlavat˘,
Besta -Lovûtínsk˘, Vojtí‰ek, 3248 divákÛ,
poloãas 0:2.

Most-Ostrava 4:0
Po vynikajícím v˘konu smetli fotbalisté Mostu v
dohrávce 3. kola nejvy‰‰í soutûÏe bezkrevnû
hrajícího soupefie, kdyÏ dvûma góly se o
naprosto zaslouÏené vítûzství domácích
postaral kanon˘r Horst Siegl. Branky: 64. a 85.
H. Siegl, 34. Macek, 90. Boãek. 6724 divákÛ,
poloãas 1:0.

Zlín-Slovácko 3:1
ZlíÀanÛm v derby je‰tû chybûl záloÏník Pikl,
kter˘ nemá vyfiízené pfiestupové formality,
naopak hosté uÏ pfiedstavili posily Czinegeho a
Maria Liãku, jehoÏ ve druhé pÛli vystfiídal
Malcharek. Pfiesto domácí podali po dvou
pfiedchozích nevydafien˘ch zápasech v˘raznû
zlep‰en˘ v˘kon a radovali se z premiérového
vítûzství v sezónû. Branky: 39. ·vach, 59.
âinãala, 82. Luka‰tík - 21. Czinege. 4059 divákÛ,
poloãas 1:1.

Tabulka
1. Liberec 3 3 0 0 7:2 9
2. Pfiíbram 3 2 1 0 6:4 7
3. Most 3 2 0 1 7:3 6
4. PlzeÀ 3 2 0 1 5:2 6
5. Olomouc 3 2 0 1 3:2 6
6. Sparta 3 2 0 1 4:4 6
7. Jihlava 3 1 1 1 5:5 4
8. Slavia 3 1 1 1 4:4 4
9. Teplice 3 1 1 1 3:3 4
10. Ml. Boleslav 2 1 0 1 6:5 3
11. Jablonec 3 1 0 2 5:6 3
12.-13. Zlín 3 1 0 2 4:6 3
12.-13. Ostrava 3 1 0 2 4:6 3
14. Bl‰an 3 1 0 2 2:7 3
15.-16. Brno 3 0 0 3 2:5 0
15.-16. Slovácko 2 0 0 2 2:5 0

Slovenská fotbalová liga
5. kolo: Trenãín-Nitra 2:1, Inter-Trnava
1:0, Artmedia-Dubnica 2:2, B. Bystrica-
Púchov 3:1, RuÏomberok-Îilina 2:0.
6. kolo: Artmedia Bratislava-
RuÏomberok 2:1, Dubnica-Trnava 0:3,
Nitra-Inter Bratislava 2:0, Púchov-Trenãín
2:1, ÎilinaBanská Bystrica 2:0.

***

Tabuºka
1. Trnava 6 5 0 1 9:1 15
2. Artmedia 6 3 1 2 8:7 10
3. Inter 6 3 1 2 6:6 10
4. Îilina 6 3 0 3 13:10 9
5. Banská Bystrica6 3 0 3 8:6 9
5. RuÏomberok 6 3 0 3 8:6 9
7. Nitra 6 3 0 3 9:9 9
8. Trenãín 6 2 1 3 6:7 7
9. Dubnica 6 1 3 2 6:10 6
10. Púchov 6 1 0 5 4:15 3

Česká kvalifikace
v kanadské televizi

Důležité utkání Rumunsko-Česká republika
v boji o postup na MS v Německu, které se
hraje v Bukurešti bude vysílat kanadská
televize FOX Sports World Canada a to v
sobotu 3. září 2005 od 13:30 torontského
času, v západní Kanadě od 10:30. Nejedná se
o přímý přenos, ale o záznam s
několikahodinovým zpožděním. Tato stanice
rovněž vysílá 7. září 2005 zápas Česká
Republika-Arménií. Čas vysílání záznamu
tohoto utkání nebyl doposud stanoven.

***

Liga mistrÛ
Partizan - Artmedia 3:4

v rozstrele, Artmedia postúpila
BELEHRAD 23. augusta- sme (SITA) -
Futbalisti Artmedie Bratislava postúpili do
hlavnej súÈaÏe Ligy majstrov 2005/2006. Po
bezgólovej remíze pred dvoma t˘ÏdÀami na
Tehelnom poli dosiahli zverenci trénera
Vladimíra Weissa zhodn˘ rezultát 0:0 vrátane
predæÏenia aj v utorkovej odvete v Belehrade
proti domácemu Partizanu a napokon sa te‰ili
po úspe‰nej‰om zvládnutí pokutov˘ch kopov
(4:3). Artmedia sa v histórii samostatnosti SR
stala iba druh˘m slovensk˘ch klubom (po 1.
FC Ko‰ice v sezóne 1997/98), ktor˘ si zahrá
v hlavnej súÈaÏi Ligy majstrov - najprestíÏnej‰ej
európskej pohárovej klubovej súÈaÏe.  30 000
divákov.

***
Slavia ãeká

Anderlecht-Slavia 2:1
Pohárové poãty jsou jasné. Cestu k miliónÛm z Ligy
mistrÛ po poráÏce na hfii‰ti Anderlechtu 1:2 otevfie
fotbalistÛm Slavie v odvetû 24. srpna na Strahovû
i nejtûsnûj‰í v˘hra 1:0. Branky: 7. Goor, 38. Mpenza
- 21. Jarolím.  17 866 divákÛ, poloãas 2:1. Odveta
se hrála po uzávûrce

***

Z utkání Slavia-Jablonec 3:2

právo
***

www.slavia.czi.cz-M.Maly


