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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

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.

O vláde môÏu rozhodnúÈ KDH a HZDS
V˘sledky slovensk˘ch voleb

ªavicov˘ blok, 9174 hlasov, 0,39%
Strana obãianskej solidarity, 2498 hlasov, 0,10%
Misia 21-Nová kresÈanská demokracia, 2523 hlasov,
0,10%
Stranademokratickej ºavice, 2906 hlasov, 0,12%
ZdruÏenie robotníkov Slovenska, 6864 hlasov, 0,29%
KresÈanskodemokratické hnutie,191443 hlasov,
8,31%, 14 mandátov
Slovenskánárodnákoalícia-SlovenskávzájomnosÈ
4016 hlasov, 0,17%
Aliancia nového obãana 32775 hlasov, 1,42%
Hnutie za demokraciu 14728 0,63%
Strana maìarskej koalície-Magyar Koalíció
Pártja, 269111 hlasov, 11,68%, 20 mandátov
Slobodné fórum 79963 hlasov, 3,47%
Obãianska konzervatívna strana 6262 hlasov, 0,27%
Prosperita Slovenska 3118 hlasov, 0,13%
ªudová strana-Hnutie za demokratické
Slovensko,  202540 hlasov, 8,79% 15 mandátov
Agrárna strana vidieka 3160 0,13%
Komunistická strana Slovenska 89418 hlasov,  3,88%
Slovenská ºudová strana 381 5hlasov,  0,16%
Slovenská demokratická a kresÈanská únia-
Demokratická strana 422815 hlasov, 18,35%, 31
mandátov
SMER-sociálna demokracia 671185 hlasov,
29,14% 50 mandátov
Slovenská národná strana 270230 hlasov, 11,73%
20 mandátov
NÁDEJ 14595 hlasov, 0,63%

***

BRATISLAVA-sme/(sp, moÏ)-O podobe budúcej vlády
momentálne rozhodujú paradoxne dve najmen‰ie strany -
KDH a HZDS. Kºúãov˘m na vznik vlády bude zrejme
rozhodnutie KDH, ãi vládnuÈ so Smerom.
Vladimír Meãiar nechce odstúpiÈ z funkcie ‰éfa HZDS a
stranu t˘m posúva do koalície iba so SNS a Smerom. Koalícia
HZDS a pravice je tak uÏ skôr neaktuálna. KDH takéto HZDS
aj vãera odmietlo.
Zostávajú tak uÏ len koalície HZDS-SNS-Smer, ktorú Smer

veºmi nechce, aj keì ju nevyluãuje, alebo Smer-KDH-SMK.
Práve o tomto budú v KDH dnes uÏ tretí deÀ rokovaÈ.
Podpredseda KDH Vladimír Palko pre SME naznaãil, Ïe s

Ficom skôr nie, predseda Pavol Hru‰ovsk˘ sa k tomu

nevyjadril. “Bolo by to dosÈ neprirodzené a nevidím dôvod na
vznik neprirodzen˘ch koalícií,” tvrdí Palko,
Palko povedal, Ïe ak nevie získaÈ väã‰inu ani ºavica, ani

pravica, zostáva uÏ len veºká koalícia
SDKÚ-Smer. Tá by zabránila vládnuÈ Robertovi Ficovi so

SNS Jána Slotu. Otázne je, ão by to urobilo s voliãmi oboch
strán, k˘m stranám, ktoré by sa dostali do opozície, by to
mohlo pomôcÈ. SDKÚ a KDH tak vlastne ãakajú, ão urobí ten
druh˘.
Prezident Ivan Ga‰paroviã sa postupne stretol so v‰etk˘mi

predsedami parlamentn˘ch strán a dnes poverí Roberta
Fica, aby sa pokúsil zostaviÈ vládu.
V samotnom Smere sa názory na budúcich partnerov rôznia.

Fico by podºa kuloárnych informácií preferoval koalíciu s KDH
a SMK, alebo KDH a SNS. “Skôr ju vyluãujem, ako pripú‰Èam,”
povedal Hru‰ovsk˘ o spolupráci so Slotom.
Ak Fico nenájde partnerov v pravicov˘ch stranách, musí sa

obrátiÈ na nedoãkavé HZDS a SNS. Meãiar vãera pri‰iel do
Bratislavy a okamÏite dal najavo, Ïe chce v strane prevziaÈ
iniciatívu, aj keì strana utrpela debakel, a na verejnosti ho
zastupoval podpredseda Viliam Vete‰ka.
“Po minul˘ch voºbách to bol plaã víÈazov, dnes je to úsmev

porazen˘ch,” tvrdí Meãiar, ktor˘ je pripraven˘ viesÈ rozhovory
so Smerom. “Máme záujem o úãasÈ vo vláde,” vyhlásil. Chce,
aby vláda bola stabilná a vydrÏala celé ‰tyri roky.
Koalícia HZDS-SNS-Smer by podºa niektor˘ch

predstaviteºov Smeru bola medzinárodne akceptovaná.
Zahraniãie takúto vládu zatiaº nechcelo komentovaÈ. Hovorca

eurosocialistov Julian Scola povedal, Ïe novú vládu budú
posudzovaÈ na základe ãinov. Konkrétnej‰í bol iba ãesk˘
europoslanec za socialistov Libor Rouãek, ktorému by sa
nepáãilo spojenie Fica s nacionalistami.

***

Robert Fico se má pokusit sestavit

slovenskou vládu - Foto SME

A zázrak se nekonal…
AlespoÀ ne pro nás, ale konal se pro Ekvádorce,
reprezentanty Ghany a Austrálie. Pfii tom nechybûlo
mnoho, aby ãe‰tí fotbalisté zdolali Italy. JenÏe souboj
dvou hráãÛ Juventusu Nedvûda a Buffona, tentokrát
dopadl jednoznaãnû pro italského brankáfie. Na‰i
fotbalisté vystfiíleli munici v prvním utkání proti
Spojen˘m státÛm a pak usnuli na vavfiínech. Pfiipomínalo
to povídku Jacka Londona Kus bifteku, kdy star˘ boxér
potfiebuje kus masa, aby udolal mládí. Nejsou mu nic
platné zku‰enosti, skvûlá taktika. Mládí je rychlej‰í a
dokáÏe se vzpamatovat, kdyÏ hrozí KO.

Pamatuji se, jak mne v roce 1958 po poráÏce
ãeskoslovensk˘ch fotbalistÛ od Severního Irska jeden
star‰í spoluÏák pouãil. „Tak dlouho se chodí se dÏbánem
pro vodu, aÏ se dostane na pivo!“ Pfii tom tehdy po
vítûzství nad mistry svûta západními Nûmci, jsme jeli
na MS plní optimismu. Nejvût‰ím soupefiem byli právû
Nûmci a Argentina. PodceÀovan˘m neznám˘m t˘mem
bylo pak Severní Irsko, s kter˘m jsme se setkali v
prvním utkání. A stejnû jako letos s Ghanou i tehdy
jsme prohráli neãekanû 0:1. Zkrátka jsme nemohli
IrÛm vstfielit branku. Pak pfii‰el zápas s Nûmeckem a
remíza 2:2, kdyÏ je‰tû dnes mnozí z nás cítí kfiivdu pfii
druhé brance, která padla po faulu na brankáfie Dolej‰ího.
Nezb˘valo neÏ porazit skvûlou Argentinu. Na‰im se
moc nevûfiilo a nakonec vítûzství 6:1 bylo snad historicky
nejvût‰ím debaklem JihoameriãanÛ. Znovu jsme museli

hrát s Irskem a opût jsme prohráli. Tentokrát v
prodlouÏení 1:2. Bylo to dobré muÏstvo, hodnû se od
nûj oãekávalo, ale nakonec z toho zbylo zklamání.

Od té doby se hodnû zmûnilo. MÛj otec za první
republiky vzpomínal na systém 2-3-5, bûhem mého
dûtství to byl systém 3-2-5. KdyÏ nûktefií hráãi v Unionu
Male‰ice chtûli pfiejít ze systému 4-2-4 na 4-3-3, tak
konzervativní trenér vysvûtloval, Ïe v útoku musí b˘t
tfii hráãi, ktefií to umûjí kopat. Dnes vidíme, Ïe i pfii
systému 4-4-2 nebo 4-5-1 se dá hrát  útoãn˘ fotbal.

Na fotbalu je stále pfiitaÏlivé to, Ïe ho mohou hrát
v‰ichni V úvodním utkání Nûmecko-Kostarika byli pfii
nástupu mezi robustními nûmeck˘mi obránci Klose a
Lahm, ktefií by nemohli pro svou velikost ani do „psích
jeskyní“. Parafrazujeme-li Bibli, pak velcí budou malí
a malí velcí. Robustní obránci byli nûmeckou slabinou,
zatímco Klose vstfielil dvû branky a Lahm jednu.

Pfied utkáním Polsko-Ekvádor pol‰tí fanou‰ci
sebevûdomû tvrdili, Ïe zvítûzí nad slab˘m t˘mem z
jiÏní Ameriky nejménû o dvû branky. Ekvador‰tí
pfiíznivci povaÏovali za úspûch, kdyby vyhráli jedno
utkání na ‰ampionátu. Nakonec postoupili Ekvádorci z
druhé pozice a polsk˘ psychiatr v rádiu radil, aby
fanou‰ci pfie‰li na jin˘ t˘m. On sám, Ïe si zvolil âechy.
To netu‰il, Ïe podobnû jako Srbové, âernohorci,
Chorváti ani my se nedostaneme ze základní skupiny.
Ironicky pouze poslední zástupce z v˘chodní Evropy

Ukrajina má po ostudném zaãátku stále je‰tû nadûji na
postup. MoÏná, Ïe dnes radí ãesk˘ psychiatr, abychom
pfie‰altovali na ·evãenkovi spoluhráãe.

Dva ·védové Luãiç a Ibrahimoviç mohou mít na
sv˘ch dresech háãky, zatímco ãeská reprezentace, která
má jmenovky nejen bez háãku, ale podobnû jako fiada
dal‰ích t˘mÛ s mal˘mi písmeny. Pfiipomíná mi to
uãitele Emanuela Konfr‰ta, kter˘ spoluÏákovi Poupûmu,
fiíkal „ono“ poupû.  Pr˘ firma, která zhotovuje dresy na
to nebyla zafiízená. Nebylo by tedy lep‰í, kdybychom
zmûnili firmu na tu, která je zafiízená na vût‰í poãet
znakÛ neÏ 24. To samo vypovídá o kvalitách firmy.

Na stadionech v Nûmecku se prodává pivo Budweiser.
Podle nûmeck˘ch znalcÛ piva se americké pivo nedá
pít. JiÏ T. G. Masaryk tvrdil: Nic není veliké, co není
pravdivé. Reklama na Budweiser prolhanû ukazuje, jak
toto pivo pijí spokojení náv‰tûvníci Prahy. JenÏe v
âechách se pije Budvar z Budûjovic.

Zaãal jsem tuto mozaiku srovnáním s MS ve ·védsku
v roce 1958. Tehdy jsme dostali na pivo (nikoliv na
Budweiser). Vypadalo to jako konec ãeskoslovenského
fotbalu. O ãtyfii roky pozdûji jsme jeli celkem bez
nadûjí do Chile a ve finále jsme potrápili i slavnou
Brazílii. MoÏná za ãtyfii roky ve finále potrápíme nûkoho
jiného…

Ale‰ Bfiezina - 22.6.2006
***
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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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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, 101 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

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

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.: (289) 242-0635, Internet: http:/
/www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.

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.

Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby:  2. 7. 2006 v 17 hod.

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 Rou‰, 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 v záfií.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby v
záfií.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby v
záfií.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby.
25.6.2006 v 12:00 hod.

KdyÏ nás míã pfiestane poslouchat
V sobotu se ãesk˘m fotbalistÛm skuteãnû nic nedafiilo, zatímco ghan‰tí
fotbalisté mûli kfiídla. Po minutû prohrávali âe‰i 0:1. Nedvûdova branka na
zaãátku druhého poloãasu není uznána a Ujfalu‰i v 62. minutû dostane
ãervenou kartu za faul. PfiestoÏe Ghana penaltu nepromûní, o vítûzi není
pochyb. Je‰tû v deseti dokáÏí ãe‰tí fotbalisté nûkolikrát zaútoãit, ale nakonec
osm minut pfied koncem opût inkasují.
Utkání je potfieba prodiskutovat s Vladimírem Bubákem, velk˘m slávistou,

kter˘ si pamatuje témûfi v‰e, nejen z fotbalu. Aãkoliv jsme se potkali aÏ v
Kanadû, shodli jsme se na tom, Ïe jsme první teoretické fotbalové zku‰enosti
sbírali v Edenu za starou tribunou. Zde byl na pfielomu padesát˘ch a
‰edesát˘ch let Hyde Park v˘chodu. Diskutovalo se o v‰em, o promûnûn˘ch
i nepromûnûn˘ch ‰ancích. O politice. Lojza Jonák líãil, jak Popluhár minul
branku o pár centimetrÛ. ProÏíval se rok 1965, kdy se Slavia vrátila do ligy a
v zápûtí spanilá jízda ligou, která se skonãila v posledním utkání proti Interu.
Pak pfii‰el rok 1968, konec Hyde Parku, konec diskusím. Tvrdá normalizace.

Nûktefií zÛstali, jiní ode‰li. Mezi nimi i Vladimír Bubák. Dál sledoval v˘sledky,
i kdyÏ to bylo jen na dálku, aÏ pfii‰la sametová revoluce a pak rok 1996. Jeho
oblíbená Slavia získala koneãnû poprvé od roku 1948 mistrovsk˘ titul a ãe‰tí
fotbalisté se probojovali do finále Mistrovství Evropy. Vladimír se pfiiznal, Ïe
taková událost nemohla b˘t opomenuta Dobr˘m dnem, kter˘ vydával. Vím, Ïe
jsem mu volal po semifinále s Francií a Vladimír s jeho svérázn˘m humorem
líãil, jak z nûho teãe pot.
I letos jsem se tû‰il, jak to v‰e probereme. JenÏe Vladimír byl v nemocnici,

takÏe jsme to utkání s Ameriãany neprodiskutovali a zápas s Ghanou se nûjak
nepovedl. Míã hráãe pfiestal poslouchat.
Vladimír by zfiejmû citoval pana Naãeradce z MuÏÛ v ofsajdu, Ïe tohle

rozãilování nemá zapotfiebí. JenÏe tentokrát jsem nevolal já Vladimírovi, ale
nûkdo volal mne, Ïe Vladimír podlehl dlouhotrvající chorobû.

Ale‰ Bfiezina
***

Pana Karla ·tûpánka
hledá dcera, které bude
27. ãervna 2006 40 let.

JestliÏe by nûkdo o nûm
cokoliv vûdûl aÈ zavolá do

redakce: 416/530-4222
nebo aÈ odpoví na e-mail:

tomajel@volny.cz

Rozlouãení
s Vladimírem Bubákem

Ve stfiedu odpoledne se krajanská
vefiejnost rozlouãila v Kitcheneru s
dlouholet˘m pfiedsedou odboãky âSSK
Vladimírem Bubákem, kter˘ zemfiel v
nedûli 18. ãervna 2006. âlovûkem, kter˘
byl v˘raznou postavou krajanského hnutí.
Vladimír Bubák byl vynikajícím znalcem
historie, pÛsobil v osmdesát˘ch letech v
krajanském vysílání ãeskoslovenské
televize v Kitchener-Waterloo, patfiil k
organizátorÛm pravideln˘ch pikniku a byl
hlavním komentátorem ãasopisu Dobr˘
den, kter˘ vycházel pod hlaviãkou
odboãky. O jeho Ïivotû a práci jsme
pfiinesli obsáhlou reportáÏ v 9. ãísle
Satellitu z pera Josefa âermáka Stfiídání
stráÏí. Bûhem smuteãního aktu promluvil
jeho dlouholet˘ spolupracovník pfii
vydávání Dobrého dne Martin Jelinowicz.
Symbolická pro VladimírÛv Ïivot byla i
Smetanova hudba, která zde zaznûla.
Pohfibu se zúãastnili za ústfiedí âSSK
Josef âermák a Blanka Rohnová. Mezi
pfiáteli, ktefií se s Vladimírem Bubákem
rozlouãili byl i dr. Vl. Ga‰par, kter˘ pfiijel
ze Spojen˘ch státÛ.

jã/abe
***

Oznámení z katedrály
Premenenia

Od 1. ãervna 2006 se v katedrále
Premenenia Pána v Markhamu nekonají
slovenské bohosluÏby. Pokud budete mít
zájem nav‰títvit fiecko-katolické
bohosluÏby, máte moÏnost nav‰tívit
kostel sv. Marie na Shaw St. v Torontu.

***

Slovensk˘ deÀ 2006
bude usporiadan˘ na novom mieste v
Croatian Park Karlovac, ktor˘ sa
nachádza na 1860 Thompson Rd., v
Miltone, Ontario.

***

24.6. (so)
âesk˘ a Slovensk˘ den na

Masaryktownu
***

3. 7. - Ottawa
4.7. - Toronto (sv. Václav)

5.7. - London
18.7. - Detroit

19.7. - Kitchener
20.7. - Toronto (sv. Václav

Ivan Mládek a spol.
***

9.7. (ne)
Slovensky den v Miltonu

***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

22.6..2006 v 21:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

13.7.2006
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
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) 748-1773 ; Fax::(613) 748-0699

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

âesk˘ konzulát
 v Torontu

Czech Consulate in Toronto
2 Bloor Street West, Suite 1500

Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476

Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

Úfiední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Toronto/Canada

Osmdesátka
Igora Peressényiho

Je zajímavé, ze témûfi v kaÏdém církevním
spoleãenství se najde nûkdo, kdo patfií k
pilífiÛm sboru. TûÏko si dovedu pfiedstavit
Slovensk˘ evangelick˘ kostel sv. Pavla v
Torontu bez inÏen˘ra Igora Peressényiho.
Jeho otec byl evangelick˘m faráfiem v
Záfieãí a rád vzpomíná na dûtství, které
proÏil zde na fafie, na první pfiátelství ve
‰kole i pfii studiích na stfiední a vysoké
‰kole. Studia v‰ak dokonãil aÏ za
oceánem. Jako inÏen˘r pracoval dlouhá
léta pro mûstskou správu v Torontu. Patfií
k lidem s rozhledem, rád cestuje,
pravidelnû sleduje v˘tvarné umûní, zajímá
se o sport. Patfií k tûm, ktefií podporují
studenty bohosloví na Slovensku.
Poãátkem devadesát˘ch let publikoval i
v na‰ich novinách. K jeho Ïivotnímu
jubileu mu pfiejeme hodnû úspûchÛ.

abe
***

Kanada na festivalu
v Karlov˘ch Varech

Leto‰ní 41. mezinárodní filmov˘ festival
Karlovy Vary probûhne od 30. ãervna do
8. ãervence a pfiedstaví se na nûm dva
kanadské filmy a nûkolik filmÛ v kanadské
koprodukci. Eve a ohniv˘ kÛÀ (Eve & the
Fire Horse) reÏisérky Julie Kwan je
nev‰edním pohledem na ãínskou
imigrantskou komunitu poloviny
sedmdesát˘ch let oãima devítileté Eve,
která se po sérii ne‰Èastn˘ch událostí,
jeÏ potkávají její rodinu, naivnû pou‰tí do
objevování katolické víry. Ojedinûl˘
autobiografick˘ debut bude mít na
festivalu evropskou premiéru. Druh˘m
filmem je Novena (La Neuvaine), pfiíbûh
mladíka a osamûlé Ïeny, ktefií se setkávají
v beznadûjné Ïivotní situaci. ReÏisér
Bernard Édmond, jehoÏ filmy byly na
Febiofestu 2005 (La Femme qui boit,
20h17, rue Darling) a jehoÏ kniha vy‰la
téÏ v ãeském vydání, natoãil toto citlivé a
hluboce dojemné vyprávûní o hledání
nadûje a smyslu víry v Ïivotû ãlovûka.
Kanadské koprodukãní snímky, které
byste si nemûli nechat ujít, jsou Mezi dny
(In Between Days) a Tfii jehly (3

Needless). www.kviff.com
***

Kam se Kanaìané chystají
na prázdniny

Podle studie zvefiejnûné Asociací hotelÛ
v Kanadû vycestuje letos 67 % KanaìanÛ
na prázdniny (o 10 % více neÏ loni).
Kanad‰tí obãané, s v˘jimkou obyvatel
Ostrova Prince Eduarda, Manitoby a
Saskatchewanu, dávají pfiednost
prázdninám stráven˘m v domovské
provincii (jedná se napfiíklad o více neÏ
60 % obyvatel Britské Kolumbie a
Québeku). Zajímav˘ je i fakt, Ïe
nejoblíbenûj‰ím dopravním prostfiedkem
zÛstává auto (v 75 %) následované
letadlem (19 %), autobus a vlak pouÏívá
uÏ jen malá ãást KanaìanÛ (4 % a 3 %).
I kdyÏ je internet v Kanadû ãím dál více
roz‰ífien˘, Kanaìané ubytování rezervují
nejãastûji telefonicky (50 %), pfies poãítaã
uÏ daleko ménû (29 %). Trend trávit
prázdniny v rodné zemi je zfiejm˘ i u nás
- podle tisku více neÏ polovina âechÛ
zÛstane letos v létû v âR, 40 % obyvatel
pak stráví dovolenou v místû bydli‰tû.
w w w . c a n a d a t o u r i s m . c o m
www.hotelassociation.ca

***

Kanadská mozaika
ODACE: Kanadsko-ãeské

rozvojové projekty
Kanadská vláda v posledních letech
spolupracuje s ãeskou vládou
prostfiednictvím Kanadské mezinárodní
rozvojové agentury CIDA na projektech
rozvojové pomoci ve tfietích zemích. Projekt
CIDA nazvan˘ ODACE (Official
Development Assistance in Central Europe,
viz Mozaika 35/05) si klade za cíl pomoci
osmi zemím stfiední a v˘chodní Evropy
vybudovat kapacity pro poskytování vlastní
rozvojové pomoci. V souãasné dobû jiÏ
probíhají tfiístranné projekty subjektÛ z
Kanady, âR a tfietích zemí. K dubnu 2006
byly dokonãeny programy tfií ãesk˘ch
nevládních organizací a jedné univerzity,
které byly z poloviny hrazeny kanadskou
vládou. Pro leto‰ní rok bylo vybráno pût
projektÛ, kaÏd˘ stejnû jako loni v hodnotû
pfiibliÏnû dva miliony korun. Mendelova
zemûdûlská a lesnická univerzita pomáhá
zachovat biodiverzitu na jemenském ostrovû
Sokotra, sdruÏení Development Worldwide
omezuje negativní ekologické dopady
v˘roby papíru ve vietnamské vesnici Phong
Khe, humanitární organizace ADRA
elektrifikuje ‰kolu a zdravotní stfiedisko v
oblasti Masuku v Zambii a dva projekty
pomáhají v pováleãné obnovû Bosny a
Hercegoviny. Organizace Svût jako domov
zde podpofií práci âerveného kfiíÏe v
mûstech Doboj a Derventa a na projektu v
pfiírodním parku Blidinje spolupracuje
University of Ottawa, ãeská ekologická
spoleãnost Enki a správa parku. www.acdi-
cida.gc.ca www.rozvojovestredisko.cz
www.mzv.cz/pomoc

***
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1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí:14-19
Úter˘: 10-13.
Stfieda: 14-19
Pátek: 10-13  a
15-19.

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,  tiskoviny.

Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca

P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Petr ChudoÏilov: Pomník ãí‰níkovi
UÏ po mnoho let je mi známo, Ïe dobr˘ ãí‰ník je víc,
neÏ, ‰patn˘ sochafi. âí‰níci ostatnû sehráli v mém Ïivotû
mnohem v˘znamnûj‰í roli neÏli sochafii a také jsem je
potkával neporovnatelnû ãastûji. Prvního ãí‰níka vÛbec
jsem zaznamenal jako dítû procitající k reflexi svûta
krátce po druhé svûtové válce v Tatranské Lomnici.
Mraãil se bez viditelné pfiíãiny a servíroval nenávidûné
nudle s rajskou omáãkou. S m˘m bratrem Konstantinem
jsme mu pfiezdívali Moresgutes. ponûvadÏ na nás tak
volával.
Pozdûji v mladickém vûku jsem objevil, Ïe Ïivot v
hospodách mÛÏe b˘t za jist˘ch okolností zajímavûj‰í a
hodnotnûj‰í neÏ mimo nû. Spravedliv˘ ãí‰ník nebo
v˘ãepák, nepfiipisující ãárky na pivní tácek a nalévající
dobrou míru, byl pfiirozenûj‰í autoritou a vÛbec
diferencovanûj‰í lidskou bytostí neÏli naprostá vût‰ina
dospûl˘ch ve v‰ech sférách vefiejného Ïivota za ubíjející
a ‰edivé éry prezidenta republiky Antonína Novotného
blahé pamûti. Za Husáka se ml hospoda stala posledním
slu‰n˘m místem a boÏím královstvím, kde ãlovûk mohl
Ïít aspoÀ pfiibliÏnû normálnû. Za v‰echny osobnosti z
dlouhé fiady dnes (jiÏ vût‰inou neÏijících ãí‰níkÛ,
barmanÛ a hospodsk˘ch chci tady uctít alespoÀ svûtlou
památku Oty Kafky z baru U tfií zlat˘ch lvÛ. Velké
srdce, styl, nadhled a smysl pro humor pfiitahovaly

zoufalce touÏící po ‰tûstí. Myslím si, Ïe Kafkovi by mûl
b˘t na Uhelném trhu postaven pomník.
V emigraci jsem si o hospodách z dÛvodÛ hluboké
kapsy stra‰nû dlouho nechával vyprávût od jin˘ch.
Poprvé jsem se vzmuÏil v malém jihonûmeckém
mûsteãku nedaleko Baden - Badenu. Usedli jsme s  mou
paní na. útulném námûstíãku k hospodskému stolku a
pfiestali se aspoÀ na chvíli stydût za na‰i mizernou
zaãáteãnickou nûmãinu. Pfiekonali jame hrÛzu z mrhání
penûzi a objednali si tfiesoucími hlasy nejen jídlo, ale
dokonce i láhev víny. Byl to slavnostní pocit. KdyÏ
jsme zaãali jíst neoãekávanû se strhl prudk˘ liják. „To
se mÛÏe stát jenom nám,“ fiekla ti‰e moje Ïena. Nejsem
si jist, zda to, co jí tehdy stékalo po tváfii byla opravdu
jenom de‰Èová voda. Rozhodli jsme se zÛstat u stolku.
Pr‰elo nám do vína ve sklenicích, ale my jsme ná‰ první
hospodsk˘ obûd v emigraci dojedli. âí‰ník moÏná to
byl sám majitel hospÛdky, okamÏitû pochopil situaci.
Pfiibûhl se sv˘m zfiejmû osobním, nepfiíli‰ velk˘m
de‰tníkem. Sám se pod nûj uÏ neve‰el, drÏel ho roztaÏen˘
nad námi, promoãen˘ aÏ na kost vypadal jako socha
archandûlské velkorysosti, Kdybych to umûl, urãitû
bych takovou sochu vytvofiil. Ten de‰tník byl ãerven˘,
s bíl˘mi puntíky.

Medical and relaxation

treatments

Massage therapy

Hot Stone Treatment

Ear Candling

 Michael Eisner, RMT,

MASc.

at

Také nabízíme

Homeopatii, Yogu, Qikong,

Reflexologii, Reiki,

Akupunkturu atd.

Některé soukromé pojišťovny

kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.

Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca

Kubice: Nehodlám umfiít jako policajt
Praha -aktualne.cz/Sabina Slonková- Odstupující premiér jej vyz˘vá k odchodu, ministr vnitra by to také uvítal, Jan Kubice se ale k niãemu
takovému dobrovolnû nechystá.Kubice t˘den pfied volbami vefiejnû obvinil politiky, Ïe manipulují s vy‰etfiováním politicky citliv˘ch pfiípadÛ
biolíh a vraÏda Franti‰ka Mrázka. Svá slova sepsal do zprávy urãené poslancÛm. A dnes kvÛli tomu ãelí osmi trestním oznámením, vy‰etfiuje
ho nûkolik sloÏek a on sám poãítá s tím, Ïe jeho budoucnost ve státní správû se mÛÏe poãítat uÏ jen na dny. A to i pfiesto, Ïe úfiady podle
zji‰tûní Aktuálnû.cz zatím nena‰ly nic, za co by mohly Kubiceho popotahovat.

Za biolíh padnou první obÏaloby
V kauze biolihu padnou podle ministra vnitra
brzy obÏaloby. Bublan to fiekl prezidentovi
Václavu Klausovi...
“Nejsem Ïádn˘ Corado Cattani. Nehodlám
umfiít jako policajt. Ale teì odcházet
dobrovolnû nechci. Jestli o tom rozhodnou
jiní, to uÏ neovlivním. Ale abych se vzdal
pfiedem, to neudûlám,” fiíká Kubice v rozhovoru
pro Aktuálnû.cz.
A: Va‰e zpráva o prorÛstání zloãinu do
státní správy vyznívá pesimisticky. Je na
tom âesko váÏnû tak ‰patnû?
Já myslím, Ïe ne. Myslím, Ïe se máme docela
dobfie. Byznys funguje dobfie, atmosféra v
zemi není nijak ‰patná. A zloãinci patfií ke
kaÏdé spoleãnosti. Tak to vÏdycky bylo a
bude. DÛleÏité je ale nepfiipustit, aby se mafie
propojila s politikou. Organizovan˘ zloãin není
o nûjakém pfievádûní stovek bûÏencÛ. Ten je
právû o tom, Ïe jsou zloãinci pov˘‰eni mezi
slu‰né lidi, mají zavázané úfiedníky a politiky,
a tím pak získávají vliv na chod a fungování
spoleãnosti. To je tfieba zarazit, kaÏdé takové
spoleãenství rozbít a alespoÀ doãasnû
zpfietrhat vazby vzájemn˘ch protisluÏeb.
A: A policie? Jak máme ãíst v‰echny kauzy
Berdych, telefonáty policejních ‰piãek s
dÛvûrníkem expremiéra Grosse ãi neustál˘
pfiísun nov˘ch zpráv o zkorumpované
policii?
Já to ani s policií tak ãernû nevidím. Myslím,
Ïe to je jako v‰ude. DÛleÏité vÏdycky je takové
pfiípady najít, potrestat a pouãit se z nich. A
hlavnû nemít strach je fie‰it a netváfiit se, Ïe se
nic nedûje.
A: Úvar pro odhalování organizovaného
zloãinu fiídíte od jeho vzniku. Kter˘ pfiípad
byste oznaãil za nejváÏnûj‰í hrozbu pro
spoleãnost?
Jednoznaãnû nejdál jsme se dostali právû v
kauze biolíh a pfii vy‰etfiování vraÏdy
podnikatele Mrázka. Tam jsou ty vazby na
státní správu i politiku evidentní. Nikdo z nás
neãekal, kam to v‰echno povede. Zvlá‰È kdyÏ
to v‰echno zaãalo vy‰etfiováním “obyãejn˘ch”
vraÏd.

A: Jste jeden z nejdéle slouÏících velících
dÛstojníkÛ u policie, ale sv˘m kolegÛm se
moc nepodobáte. Nemluvíte policejní fieãí,
nest˘káte se s politiky ani nechodíte do
parlamentu, nevyhledáváte policejní akce.
Proã jste vÛbec pfied patnácti lety k policii
chodil?
Ono to tak nûjak vyplynulo ze situace. Nikdy
jsem nebyl disident, jak se o mnû psalo,
dokonce ani Chartu jsem nepodepsal. Ale ty
lidi jsem znal, mûl jsem mezi nimi pfiátele. A
zaÏil jsem spoustu z nich, které minul˘ reÏim
odsud doslova vypráskal ven. TakÏe jsem
nabídku jít na vnitro bral jako moÏnost splatit
takov˘m lidem jak˘si dluh.
A: Roky jste se aÏ úzkostlivû vyh˘bal
jakékoli publicitû a pak tûsnû pfied volbami
udûláte nûco, ãím máte “popularitu”
nadosmrti zaruãenou. Vidûno zpûtnû:
nepoãkalo by to o t˘den?
Nepoãkalo. To ne na mû by se mûl premiér
zlobit, ale na inspekci ministra vnitra. Ta pfied
volbami vefiejnû oãernila mé podfiízené, aniÏ
by je obvinila. Kdyby je aspoÀ obvinila, mohli
jsme se tomu nûjak bránit. Ale skandalizovat
je vefiejn˘m prohlá‰ením o jakémsi pofidérním
provinûní s cesÈáky a souãasnû nám házet
v‰emoÏnû klacky pod nohy? Znovu opakuji:
nevidûl jsem jiné fie‰ení. A nevidím ho ani
dnes.
A: Pfiipou‰títe ale, Ïe vá‰ postup standardní
nebyl?
Za normální situace, kdy fungují v‰echny
záchranné mechanismy, bych to pfiirozenû
standardním krokem nenazval. Ale já bych
nebyl nucen postupovat nestandardnû, kdyby
nenastaly nestandardní okolnosti.
A: ¤ekl jste si nûkdy za ty poslední dva
t˘dny, Ïe jste to pfiece jen nemûl dûlat?
Ne. Naopak. Mû se hroznû ulevilo, kdyÏ jsem
to fiekl. Ty následující dny sice byly dost
hrozné, ale uÏ je to pryã. Je to venku, ze
svého pohledu jsem udûlal, co jsem povaÏoval
za správné. A chápu, Ïe nûkter˘m lidem
nikdy nevysvûtlím, Ïe jsem se s nik˘m
nedomlouval a neplánoval nûkoho po‰kodit.
A: Va‰e zpráva pro poslance obsahovala

provûfiené informace, ale i drby, posbírané
pfii domovních prohlídkách. Proã jste je
tam dával, kdyÏ znevûrohodÀují ostatní
závaÏné údaje ze zprávy? Mám na mysli
tfieba informaci, která tak pozlobila
premiéra Paroubka, podle níÏ mûl “k
dispozici nezletilou dceru svého pfiítele”.
Ale tam bylo v˘slovnû uvedeno, Ïe jde o
neprovûfiené vûci, o nichÏ je moÏné fiíct jen
jedno: byly nalezeny pfii domovní prohlídce,
kterou nám státní zástupce nechtûl povolit. Je
fakt, Ïe jsem pfii sestavování zprávy u tûchto
informací váhal, ale nakonec jsme se s
podfiízen˘mi shodli, Ïe to má smysl tam dát.
Moje zpráva vypovídá o tom, v jakém stavu
bylo vy‰etfiování a jak˘m smûrem se mûlo
ubírat v okamÏiku, kdyÏ zaãaly tlaky. S tou
dne‰ní zku‰eností bych to tam uÏ moÏná
nedával, ale nevím.
A: Musel jste pfiece poãítat s tím, Ïe se
zpráva vãetnû “‰Èavnat˘ch pasáÏí”
obratem objeví na vefiejnosti a mÛÏe
nûkomu ublíÏit.
Dneska uÏ to vím. Ale chápejte, já politiky
neznám. Nemluvím s nimi, neznám jejich
uvaÏování. Dal jsem zprávu do reÏimu dÛvûrné
a pfiedpokládal jsem, Ïe se podle toho k ní
budou v‰ichni chovat.
A: âelíte osmi trestním oznámením, vãetnû
toho od premiéra, vy‰etfiuje vás inspekce
ministra vnitra a zvlá‰tní t˘m státních
zástupcÛ. Máte z toho obavy?
Ne. Vím, Ïe jsem nic neporu‰il. Dokonce jsem
ani neobe‰el nadfiízené. NeÏ jsem se rozjel
do parlamentu, volal jsem to policejnímu
prezidentovi.
A: ¤íkal jste, Ïe jste pfiedem nekalkuloval
s tím, co v‰echno va‰e vystoupení vyvolá.
Do‰lo vám to alespoÀ na zasedání v˘boru
pro obranu a bezpeãnost?
Tam uÏ bylo jasné, Ïe z toho bude stra‰n˘
skandál. Celou dobu jsem si pfiál, abych to uÏ
mûl za sebou. Bylo mi tam, jako kdyÏ jedete
na kajaku ãernou sjezdovku ve ·pindlu a
mÛÏete jen doufat, Ïe tam dole bude kopec,
o kter˘ se zastavíte.

***

Oti‰tûno s vûdomím autora a Hospodáfisk˘ch novin.
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Financial

1 CDN $ 20,26 Kã
1 EURO 28,46 Kã
100 Sk 74,60 Kã
1 US $ 22,47 Kã
âNB- 22. 6. 2006

Kursovní lístek
100 Kã 5,08 CDN $
100 SK 3,77 CDN $
1 CDN $ 19,69 Kã
1 CDN $ 26,52 SK
1 US $ 1,13 CDN $
1 EUR 1,45 CDN $
Toronto Star  - 22. 6. 2006

FINE FOOD EMPORIUM
Pfiijímáme objednávky

k rÛzn˘m oslavám.
Otevfieno dennû, vãetnû nedûle!

Pondûlí-pátek: 7:30-19:00
Sobota: 7:30-18:00
Nedûle: 10:00-16:00

Informace a podrobnosti:

416/504-5787
638 QUEEN ST. W.

 TORONTO, ONT. M6J 1E4

POPRVÉ NA TOMTO KONTINENTU!!! 
PROGRAM PLNÝ POPULÁRNÍCH PÍSNI EK A LEGRACE 

IVAN MLÁDEK  
hraje, zpívá a uvádí komiky  

MILANA PITKINA (Aaa vovo tom toto je..) 
IVO PEŠÁKA 

a LIBUŠI ROUBYCHOVOU 
 

Pond lí 3. ervence—OTTAWA 
Úterý 4. ervence—TORONTO (Kostel Sv.Václava) 

St eda 5. ervence—LONDON 
 

Úterý 18. ervence—DETROIT 
St eda 19. ervence—KITCHENER 

tvrtek 20. ervence—TORONTO (Kostel  Sv.Václava) 
 

VIDEO EL CANADA LTD 
(519) 434—9939 

Na okraj
Josef ·kvoreck˘: Obyãejné Ïivoty

Nakladatelství Ivo Îelezn˘ - 2004
Novelu Obyãejné Ïivoty Josef ·kvoreck˘
dokonãil v osmdesátém roce svého
Ïivota. V úvodní poznámce fiíká: Do jisté
míry je to sumáfi, neboÈ tím rokem opravdu
zaãíná stáfií. Vût‰ina postav a událostí
má pravzor v Ïivotû, ale nejsou to ani
portréty lidí, ani fotografická reportáÏ. Na
zaãátku to byla parta spoluÏákÛ, potom ji
pochybné spoleãenské inÏen˘rství
rozdûlilo, a nakonec ji - nebo ty, ktefií zbyli
- ub˘vající Ïivot opût slil do spoleãné
nádoby v‰eho Ïivého...”
První ãást novely nese název Pfied tfiiceti

lety. Zaãíná nádhern˘m dvouvûtím
utkan˘m ze tfiech slov: Podveãer. Medov˘
a krvav˘. Josefu ·kvoreckému bylo
devûtatfiicet let. ·kvoreck˘ (Danny
Smifiick˘) stojí - jako pfied dvaceti lety - ve
stejném pokoji a dívá se na námûstí
svého Kostelce. Pfiijel na oslavu
dvacátého v˘roãí maturity své tfiídy.
Malé pohraniãní mûsto. âe‰i, Nûmci a

hrstka ÎidÛ, Ïijící celkem pokojnû vedle
sebe. NeÏ se na scénû objevil ChurchillÛv
vandrák ze stoky, zrÛdn˘ pfiízrak, kaprál
Hitler. Místo a doba, v nichÏ se odehrával
pfiíbûh ·kvoreckého Prima sezóny, mého
nejmilovanûj‰ího z ·kvoreckého darÛ
ãeské literatufie.. Místo a doba (ale i
události pozdûj‰í), do nichÏ se ·kvoreck˘
vrací v Obyãejn˘ch Ïivotech.
Setkáváme se znovu s jeho (vlastnû

Smifiického) mlad˘mi láskami, Irenou,
Marií, Ninou (s níÏ poprvé ucítil na rtech
teplé vlhko dívãí pusy, jejíÏ pozdûj‰í
manÏel byl komunisty uvûznûn a kdyÏ ho
pustili, za dva mûsíce umfiel), svatou
Naìou (tragickou hrdinkou románu
Pfiíbûh inÏen˘ra lidsk˘ch du‰í, s níÏ
Smifiick˘ proÏije svÛj první zkonzumovan˘
milostn˘ pfiíbûh, Stázkou.... do nichÏ do
v‰ech byl Smifiick˘ zamilován, i kdyÏ mu
nenahradily Judy Garland.
Setkáváme se s nekfiiklavû hrdinn˘m

velebn˘m pánem Melounem, kter˘ strávil
léta v Buchenwaldu, a kaplanem
Brejchou, kter˘ ãinil pokání, protoÏe cítil,
Ïe jako knûz za války zklamal. Dojme
nás pfiíbûh profesorky nûmecké ideologie
Brunhildy Brunnenschattenové, která se
dopustila rasového zloãinu tím, Ïe se
provdala za âecha âvanãaru a jejichÏ
“ãeské dítû” nakonec pokfitil (ti ostatní se
báli) reverend Novák, duchovní církve
“se jménem mûnícím se podle politické
situace státu”, za protektorátu âesko-
moravské církve. Pokfitil je z plechové
kfititelnice s vyrudl˘m kalichem na pfiední
stranû. Pak ho zavfieli komunisté, Ïe
nechtûl z kazatelny odsoudit vatikánské
spiklence a projevil nesouhlas s popravou
Milady Horákové. Dojme nás nakonec i
pfiíbûh nûmecké rodiny Sepp: kdyÏ se
blíÏila Rudá armáda, star˘ pan Sepp
sebral manÏelku, dceru i malého synka a
v‰ichni skoãili pod vlak (star‰í syn, Rudi,
spoluÏák Smifiického - kterého Smifiick˘
v jednom okamÏiku zapfiel - pfieÏil jako
nenad‰en˘ pfiíslu‰ník Hitlerovy armády
Stalingrad)... Ale pfiedev‰ím cítíme stud
a snad jakousi v‰elidskou vinu nad hofikou
tragédií Smifiického Ïidovské spoluÏaãky,
Gerty Wotické, a její lásky s katolíkem
Bertou Moutelíkem, které se kaplan
Brejcha neodváÏil oddat. Je‰tû po letech
Berta breãky vzpomínal, jak Gertiãka
koukala z okna vagonu vlaku na cestû do
Terezína... Ale je tu i jasnûj‰í pfiíbûh z
doby po “vítûzném únoru”: kulakovi

Vostfielovi vzali statek a jeho geniálního
syna odmítli pfiijmout na ‰kolu pro
mimofiádnû nadané. Kulak Vostfiel sebral
Ïenu a svého geniálního syna a zmizel
za kopeãky. Syn skonãil jako profesor
atomové fyziky na Yale.
I v Smifiického  tfiídû na‰la strana

Klementa Gottwalda své stoupence:
Knoblocha, kter˘ se na schÛzku dostavil
“vlastním vozem západní v˘roby”,
Pilouse, Báru Innemanovou (ti tfii donesli
na schÛzku sedm lahví vodky a k tomu
lihoviny zapoãítané do menu), Kulicha
(fiekl Ninû, Ïe její muÏ byl  odsouzen
podle tehdy platn˘ch zákonÛ a ona mu
dala do nosu), Vlasáka, kter˘ pfiijel pozdû
(‰ofér mûl poruchu)...
Nejnepûknûj‰ím zástupcem Hitlerova

Nûmecka v ·kvoreckého knize je ‰kolní
inspektor Heinz Dietrich Werner. Mezi
jeho zloãiny patfií, Ïe dal zatknout
profesora Schwarze, ponûvadÏ se mu
nelíbila Schwarzova v˘slovnost. Schwarz
brzy po zatãení zemfiel v Dachau. Nebylo
mnoho tûch, ktefií byli ochotni se
Wernerovi postavit. Jedním z nich byl
profesor Propílek, kter˘ na Wernerovu
kritiku s nesmírnou odvahou odpovûdûl,
Ïe uãí Goethovu, ne prasáckou nûmãinu.
Werner byl po válce povû‰en.
Druhá ãást novely, nazvaná Po tfiiceti

letech, zaãíná stejn˘m dvojvûtím jako
první ãást: Podveãer. Medov˘ a krvav˘.
Josefu ·kvoreckému bylo devûta‰edesát
let. Stojí - jako pfied tfiiceti (a pfied tím pfied

dal‰ími dvaceti) lety ve stejném pokoji a
dívá se na námûstí svého Kostelce. Pfiijel
na dal‰í (zbytkovou) schÛzku své tfiídy.
Dva spoluÏáci umfieli v exilu, dva doma.
âvanãara padl - se zbraní v ruce - v
povstání. Kvûta Pilousová pfiijela v
koleãkové Ïidli, Anka se opírala o dvû
hole a vypadala jako stafienka. Soudruzi
- jako Ladislav Pilous - prohlédli, Knobloch
uÏ ve stranû nebyl (uÏ ji kvÛli zamûstnání
nepotfieboval). Jen Kulich vydrÏel -
dokonce byl hlavním fieãníkem na
komunistickém srazu nûkde v Pelãi. Rudi
Sepp si pfiefiízl krk. Zdenûk (první milenec
Ireny) si na pfiání své matky vzal dceru
majitele velkov˘roby alkoholick˘ch
nápojÛ. Pfii‰el únor a Zdenûk se stal
pfiidavaãem u zedníkÛ. Choti se to nelíbilo
a chudáka ZdeÀka dohnala k pokusu o
sebevraÏdu. Neuspûl. Komentáfi nûÏné
manÏelky: Ani obûsit se neumí‰, nemehlo!
Zkusil to znovu. Podafiilo se. Smutnû
skonãil Berta Moutelík (jehoÏ láska
Gertiãka zemfiela v koncentráku). Vzal si
Emilku a mûl s ní dvû dûti. Syn umfiel. Po
nûm Ïena. ZÛstala mu jenom slepá a
nehybná dcera Kamilka. Bertovi zaãalo
b˘t v‰ecko jedno. Za mûsíc po jubilejní
party zemfiel. ZÛstala po nûm slepá
Kamilka.
Hovofiili o lecãem: o masafikách (vlastnû

spí‰ o Irenû, která je objevila), které na
konci války okupovaly Kostelec. Usadily
se  v mûlk˘ch hrobech esesákÛ, které
(jsme pfiece národ holubiãí)  utloukli ãe‰tí

ozbrojenci a hajdalácky pohfibili za
hfibitovní zdí. Stázka fiekla, jak byla
‰Èastná, Ïe se zase se‰li a Ïe dokonce
pfii‰el i ·kvoreck˘, emigrant . ·kvoreck˘
ji opravil: “Exulant... Ne‰el jsem za lep‰ím,
‰el jsem za svobodou.” âetl jsem daleko
ménû podafiené definice emigrantství a
exulantství..
Kosteleck˘ kostelík byl novû opraven.

·kvoreck˘ tam ‰el na veãerní m‰i a po
m‰i dlouho hovofiil s knûzem. Knûz byl
Polák (pátera Brejchu nenápadnû umuãili
komunisté). M‰i slouÏil dobrou ãe‰tinou -
latinsky neumûl. Novela konãí: Zatáhl
jsem záclonu, odstrojil se, lehl jsem si do
postele a pokusil jsem se spát. Zaãal
jsem se modlit: Praeceptis salutaribus
(slova, která pfii slavné latinské m‰i
pfiedzpûvuje knûz. Od druhého
vatikánského koncilu je pfii tiché m‰i
proná‰í ãesky: Spasiteln˘mi pfiíkazy
napomenuti a boÏsk˘m návodem pouãeni
odvaÏujeme se volati: Otãe ná‰...)
Obyãejné Ïivoty je sladkobolnou (víc

bolnou) knihou. Îivot, jak básnicky
zaznamenal Josef Hora, se úÏí do bolesti
vráskami vzpomínek a let. Obyãejné
Ïivoty je také moudrou a pokornou knihou.
Josef ·kvoreck˘ se díval hluboce do
svého srdce i do srdcí druh˘ch. Jako
nikdo jin˘ zachytil slávu (a ãastûji tragédii)
své generace. Je to i má generace. I
proto jsem mu za jeho novelu vdûãn˘.

 Josef âermák
***
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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:

RÁNA Z MILOSTI
Krut˘ mafiansk˘ pfiíbûh tûchto dní má za svého

antihrdinu úspû‰ného okresního policejního fieditele.
Metody jeho úspûchu jsou velmi svérázné. Dovedl

ve svém okrese k dokonalosti propletení kriminalistÛ
a kriminálníkÛ. Dnes je mu padesát let a mohl by

spokojenû bilancovat, kdyby nebylo celkem nanicovate
dopravní nehody, která. . . Scénarista K. Klíma a reÏisér

Jifií Svoboda závaÏnou tématikou) vyslovují filmem
otázku:

Je ãeská policie zkorumpovaná? Jsou âechy zemi, v níÏ
ekonomická moc prorÛstá do moci politické? JestliÏe

sledujete souãasné skandály pak tento film není zdaleka
jen fikcí.

Hrají: M. KÀaÏko, Vl. Dlouh˘, M. Vanãurová,
B. Holíãek, E. âerná, M. Va‰ut aj.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
uvádí premiérovû napínav˘ film

reÏiséra Jifiího Svobody

(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

 PROFESIONÁLNÍ PEâOVATELSKÉ SLUÎBY!
Zdravotní sestra s maturitou (graduated nurse) nabízí za

v˘hodnou cenu peãovatelské sluÏby pro rekonvalescenty, pfiestárlé
a na lÛÏko upoutané osoby. Reference jsou k dispozici od

prominentních  rodin ãeské komunity v Torontu.
Zájemci mohou volat Janu mezi 8 a 21 hod. na ãíslo 416/818-6222

1609-101609-101609-101609-101609-10

16.6.2006

Ján Lango‰ zahynul
pri dopravnej nehode

KO·ICCE-SME/(ks, moÏ)-Predseda
správnej rady Ústavu pamäti národa Ján
Lango‰ vãera náhle tragicky zahynul pri
dopravnej nehode. O pol ôsmej ráno medzi
TurÀou nad Bodvou a Drienovcom narazil
do multikáry naloÏenej ‰trkom, v ktorej
sedel ·tefan H. (27). Ten mal ºahké
pomliaÏdeniny kolena a driekovej oblasti,
z nemocnice ho prepustia ãoskoro domov.
Policajná hovorkyÀa Jana Demjanoviãová
uÏ ráno hovorila, Ïe vodiã multikáry, ktor˘
vchádzal na hlavnú cestu, nedal Lango‰ovi
prednosÈ. Vodiã to v‰ak odmieta. “Ja som
bol uÏ dávno na hlavnej ceste a e‰te pred
zráÏkou ma predbiehalo nákladné vozidlo.
Mal som naloÏen˘ ‰trk, hmotnosÈ aj s
vozidlom mohla byÈ okolo troch ton. Zrazu
som pocítil siln˘ náraz. Veºmi ma trápi, ão
sa stalo, moja vina to urãite nebola.” V‰etko
vy‰etruje polícia.
Octavia, v ktorej bol Lango‰, bola totálne
zdemolovaná a zasypaná kamením.
Náraz odtrhol z multikáry úloÏn˘ priestor,
ktor˘ skonãil za ‰kodovkou na ceste. Druhá
ãasÈ malého nákladiaku sa prevrátila do
priekopy.
“Keì sme pri‰li, zaãali sme vyslobodzovaÈ
zraneného z auta. SnaÏili sme sa auto
rozstrihaÈ, no následne pri‰la záchranka
a zistilo sa, Ïe je uÏ m⁄tvy,” povedal veliteº
zásahu Gabriel Gretzmajer z Moldavy
nad Bodvou.
Lango‰ovo telo bolo zasypané ‰trkom,
mal váÏne poranenú hlavu.
Polícia po nehode odklonila dopravu, cesta
bola uzavretá vy‰e päÈ hodín.
Lango‰ bol celoÏivotn˘m bojovníkom proti
komunizmu a neslobode. Najprv ako
disident a neskôr ako politik sa zaslúÏil o
pád nedemokratického reÏimu.
Ako federálny minister vnútra sa zaslúÏil
o rozpad ·tB a vznik lustraãného zákona.
Neskôr ako poslanec a ãlen Demokratickej
strany sa v parlamente snaÏil svojím
hlasovaním prispieÈ k budovaniu
slobodnej‰ej spoloãnosti.
Jeho úsilie vyvrcholilo v auguste 2002,
keì parlament schválil zákon o pamäti
národa.
Vznikom ústavu, ktor˘ odhaºoval siete
komunizmu, sa mu splnil sen.
Povedali o Àom
Peter Tatár, predseda OKS: “Slovensko
stráca veºkého muÏa Novembra 89 a
jedného z najlep‰ích demokratick˘ch
politikov ponovembrovej histórie. Bol
ãlovek jasn˘ch názorov, pevn˘ch
morálnych hodnôt, vzor a opora pre svoje
okolie. Jeho odchod je pre nás bolestnou
osobnou stratou. Mali sme ho radi a bude
nám veºmi ch˘baÈ.”
Fedor Gál: “Tak˘chto ºudí je stra‰ne málo.
Nikdy ne‰iel po peniazoch, po kariére, po
osobn˘ch záujmoch. Bol to ãlovek oddan˘
svojmu poslaniu, hodnotám, pre ktoré Ïil.
Bol veºmi statoãn˘, skvel˘ ãlovek.”
Pavol Hru‰ovsk˘: “Slovensko pri‰lo o
ãloveka, ktor˘ bol jedn˘m z najväã‰ích
bojovníkov za slobodu a demokraciu v
na‰ej krajine pred rokom 1989 aj po Àom.
Odi‰la jedna z najv˘znamnej‰ích postáv
demokracie v druhej polovici 20. storoãia.
ZaloÏením Ústavu pamäti národa prekroãil
historick˘ rubikon slovenského
spoloãenského vedomia. Vytvoril
in‰titúciu, ktorá nastavuje tvár
slovenskému národu, ão b˘valo na
Slovensku vÏdy obchádzané.”
Ján âarnogursk˘: “Slovensko stratilo

bojovníka za oslobodenie krajiny od
komunizmu a angaÏovaného vlastenca.
Mal víziu o Slovensku ako o
demokratickom a národne orientovanom
‰táte. Jeho smrÈ je pre mÀa ako aj ìal‰ích
jeho priateºov a rodinu hlbokou ranou.”
Jan Ruml, b˘val˘ námestník Lango‰a
na ministerstve vnútra: “Ukázal, Ïe
minulosÈ je vÏdy súãasÈou prítomnosti a
musíme o nej otvorene hovoriÈ. Svojím
správaním, dôveryhodnosÈou a
vystupovaním zásadn˘m spôsobom
prispel k tomu, Ïe sa ºudia v 90. rokoch
prestali báÈ aparátu ministerstva vnútra.”
Milan KÀaÏko: “U Jána Lango‰a som
podpisoval list, ktor˘m som sa vzdával
titulu zaslúÏilého umelca. Je mi ºúto, Ïe
odi‰iel. Niã viac k tomu v tejto chvíli neviem
povedaÈ.”
Mikulá‰ Dzurinda: “VáÏil som si ho ako
ãloveka, ktor˘ sa nikdy nespreneveril
svojim ideálom o slobode, demokracii,
ºudsk˘ch právach a morálnej oãiste
slovenskej spoloãnosti. Odchod Jána
Lango‰a zanecháva bolestivú stopu v
kaÏdom, kto si uvedomuje hodnotu t˘chto
ideálov a kto spoznal v˘nimoãnosÈ jeho
osobného nasadenia pri ich
presadzovaní.”
Béla Bugár: “Ján Lango‰ bol symbolom
vzdoru proti nespravodlivosti, útlaku a
totalite, ãím sa nezmazateºne zapísal do
spomienok pamätníkov komunistického
diktátu.”
Ivan Ga‰paroviã, prezident: “Je mi veºmi
smutno z tejto správy.”
Václav Klaus, ãesk˘ prezident: “Ján
Lango‰ v˘razne prispel k
ponovembrovému budovaniu
demokracie. Ja osobne a celá ãeská
verejnosÈ si pána Lango‰a budeme vÏdy
pamätaÈ ako ãloveka, ktor˘ sa po roku
1989 v˘znamne podieºal na vzniku
demokracie v na‰ich krajinách.” (sita, tasr,
ãtk)
Kto bol Ján Lango‰
Ján Lango‰ sa narodil 2. augusta 1946 v
Banskej Bystrici v katolíckej rodine.
Vy‰tudoval fyziku na Slovenskej vysokej
‰kole technickej v Bratislave.
Od zaãiatku 70. rokov pracoval v Ústave
technickej kybernetiky Slovenskej
akadémie vied.
V 80. rokoch bol jednou z kºúãov˘ch
osobností slovenského disentu. Podieºal
sa na aktivitách podzemnej univerzity.
Po novembri 1989 sa stal poslancom
Federálneho zhromaÏdenia âSFR, po
voºbách 1990 federálnym ministrom
vnútra. V tejto funkcii sa v podstatnej
miere zaslúÏil o rekon‰trukciu
Federálneho ministerstva vnútra, o
zru‰enie a rozpustenie ·tB a o prijatie
lustraãného zákona.
V roku 1994 sa na kandidátke KDH ako
nominant Stálej konferencie obãianskeho
in‰titútu dostal do parlamentu.
V auguste 1995 vstúpil do Demokratickej
strany, ktorej predsedom bol do júna 1998.
V roku 1998 sa stal ãlenom a
podpredsedom SDK. Zaãiatkom februára
1999 sa vrátil do DS a odvtedy bol znova
jej ãlenom. Od marca 1999 do februára
2001 jej predsedom.
Ako poslanec predloÏil aj v˘znamn˘ zákon
o slobodnom prístupe k informáciám.
CeloÏivotn˘m dielom Jána Lango‰a bol
zápas proti komunizmu, o ktorom bol
bytostne presvedãen˘ ako o zle pre
jednotlivca i spoloãnosÈ. Jeho úsilie o
odkrytie plnej pravdy o komunistickom
reÏime vyvrcholilo v auguste 2002
schválením zákona o pamäti národa a
zriadením Ústavu pamäti národa. Bol
Ïenat˘, mal dve dcéry.

***
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Kratší Jméno, Více Místa!
Trans-Com Transport je nyní TCT

TCT týdně přepravuje zboží mezi Severní
Amerikou, střední a vychodní Evropou, 
s možností distribuce po celé Evropě, 
Kanadě a USA.

Přepravujeme veškeré typy a velikosti 
nákladů – od špendlíků až po nákladní vozy
– včetně automobilů, domácího vybavení,
výstavních a technických materiálů.

Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako
distribuční střediska pro celou Evropu a
Severní Ameriku.

Naše letecké oddělení v Praze provádí 
proclení a distribuci.

Máme více než 25 let zkušeností v 
mezinárodní námořní, letecké, silniční 
i železniční přepravě.

• Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
• Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
• Snadný přístup ke všem dálnicím
• Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046

�

�

✈
�

Změnili jsme lokalitu abychom mohli
nabídnout kvalitnňejší služuby

Najdete nás: 1260 Kamato Road, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753

T O R O N T O •  P R A H A •  O T T A W A •  M O N T R É A L •  B U F F A L O •  C H I C A G O •  A T L A N T A

�

Press

MÛÏete volat kamkoliv

do âeské republiky

za pouh˘ch 0,05 dol./min.

na Slovensko

za pouh˘ch 0,10 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

416/777-5050
100 Adelaide St. W.  Suite 1303,

Toronto, Ontario, M5H 1S3
Tel: 1-800-567-8040, Fax: 416-363-0143

Zmûnili jsme lokalitu, abychom mohli
nabídnout kvalitnûj‰í sluÏby!

Kratší jméno, více místa!

21.6.2006

Rath prodlouÏil ordinaãní
dobu, lékafii se boufií

PRAHA -právo/(hãk/âTK)- Praktiãtí lékafii,
ale i ambulantní specialisté a
stomatologové, budou moÏná ordinovat
déle neÏ dosud.
Ministr zdravotnictví David Rath jim

vyhlá‰kou nafiídil ordinaãní dobu
minimálnû sedm hodin dennû místo
dosavadních ãtyfi.
Místopfiedseda SdruÏení praktick˘ch

lékafiÛ Jan Jelínek to oznaãil za
administrativní krok, kter˘ pacientÛm
vÛbec nepomÛÏe, spí‰ naopak. Lékafii
podle nûj zvaÏují, Ïe se kvÛli vyhlá‰ce
obrátí na soud, moÏná pfiímo na Ústavní
soud. RathÛv krok vnímá jako odplatu za
kritiku na ministrovu adresu.
Novináfie o zmûnû, která zaãala platit

minul˘ pátek, informoval Rath vãera.
„Je to velká novinka, kterou pokládám

za systémov˘ prÛlom,“ uvedl Rath s tím,
Ïe ministerstvo chce jediné - aby praktici
byli dostupní pacientÛm sedm hodin
dennû. „Myslíme si, Ïe to je férové,“ dodal.
Podle nûj je podstatná ãást praktick˘ch

lékafiÛ pacientÛm k dispozici právû jen
stanovené minimum, tedy ãtyfii hodiny
dennû: „To je neomluvitelné. ProtoÏe
nedostupnost ordinaãních hodin
praktick˘ch lékafiÛ pak vede k tomu, Ïe
pacienti buì putují ke specialistÛm, nebo
pfiímo do nemocnic, které jsou pfietíÏeny
banalitami,“ prohlásil Rath.
Jelínek na vlastním pfiíkladu popsal, proã

povaÏuje vyhlá‰ku za nesmyslnou. Uvedl,
Ïe formálnû má ordinaãní hodiny pût
hodin dennû, v pfiípadû potfieby je ale v
ordinaci déle. „Garantuji kaÏd˘ den, Ïe
pût hodin mû pacienti najdou v ordinaci.
JestliÏe mám pacientÛ víc, jsem tam déle,“
fiekl
KdyÏ má pacienta, u kterého dopfiedu

ví, Ïe pÛjde o del‰í vy‰etfiení nebo Ïe
bude spojeno s vût‰í administrativou,
pozve si ho mimo ordinaãní hodiny, aby
ostatní nemuseli dlouho vysedávat v
ãekárnû. „Pokud mû nûkdo donutí sedût
sedm hodin v ordinaci pravidelnû, vrátíme
se k starému ‰patnému ‘od-do a padla’,“
dodal.

***

22.6.2006

Paroubek a Topolánek opût
tajnû mezi ãtyfima oãima

PRAHA - právo - (trj) *Pfiedseda vlády a
âSSD Jifií Paroubek si jiÏ smluvil druhou
schÛzku s ‰éfem ODS Mirkem
Topolánkem. Podle v‰eho k ní dojde
dnes, je‰tû pfied tím, neÏ odletí na zápas
s Itálií.
Bodem jednání by mûlo b˘t i obsazení
snûmovních funkcí. Jak ODS, tak âSSD
si zatím nárokují post pfiedsedy.
Topolánkovi se také nelíbí moÏnost, Ïe
by se místopfiedsedou Snûmovny opût
stal komunista, Paroubek je pro paritní
zastoupení v‰ech stran ve vedení komory.
Jde také o funkce ve v˘borech.
Premiér vûfií, Ïe se do ustavující schÛze,
která zaãne v úter˘, pfiiãemÏ vedení
Snûmovny se má volit ve ãtvrtek, podafií
najít v˘chodisko. „Je pomalu t˘den ãasu,”
dodal.
Premiér Právu fiekl, Ïe souhlasí s
postojem, podle nûhoÏ by se pfied
personálními otázkami mûly vyfie‰it ty
programové. Na pfiedchozí vzájemné
schÛzce pr˘ Paroubek Topolánkovi fiekl,
Ïe âSSD by mohla tolerovat jeho
stovkovou koalici, pokud se zaváÏe
dodrÏet programové priority soc. dem. -

napfi. nezavádût rovnou daÀ, neru‰it
Zákoník práce a zákon o neziskov˘ch
nemocnicích. Z toho zatím Paroubek
slevit nehodlá.

***

Lidovci a zelení pfiijali
princip rovné danû

Koaliãní dohoda rodící se vlády ODS,
lidovcÛ a zelen˘ch má b˘t podepsána uÏ
v pondûlí, tedy den pfied zahájením
ustavující schÛze Snûmovny.
Ve stfiedu se na tom shodli vyjednavaãi
tûchto stran. Dokument bude mít zhruba
deset stran. Na pátek jsou je‰tû
naplánována jednání o personálním
obsazení vlády.
Strany budoucí koalice se podle
místopfiedsedy KDU-CSL Milana
·imonovského vãera shodly na poslední,
‰esté programové kapitole, která zahrnuje
danû a vefiejné finance. Lidovci a zelení
pfiistoupili na rovnou daÀ z pfiíjmÛ
právnick˘ch a fyzick˘ch osob a stejnû tak
u danû z pfiidané hodnoty (DPH) s tím, Ïe
u nûkter˘ch poloÏek budou v˘jimky.
„Sazba tam není uvedena,” fiekl vãera
Právu ekonomick˘ expert ODS Vlastimil
Tlust˘ s tím, Ïe ODS nadále navrhuje
15procentní sazbu. Podle Tlustého je
poÏadavek ODS reálnû prosaditeln˘.
Oãekává se ale kompromis v rozmezí 15
aÏ 19 procent.
Pokud jde o sníÏenou sazbu DPH, pokusí
se budoucí koalice vyjednat v Evropské
unii nulové zdanûní pfiedev‰ím pro
potraviny, s kter˘m by ale musely souhlasit
ostatní státy Unie. To je v‰ak velmi
nepravdûpodobné. EU povoluje jen dvû
úrovnû DPH, pfiiãemÏ nejniÏ‰í mÛÏe b˘t
na úrovni pûti procent.
V pfiípadû, Ïe koalice v EU neuspûje,
bude jednat o niÏ‰í sazbû pro nûkteré
poloÏky, která bude nejspí‰e pûtiprocentní.
Jde napfiíklad o potraviny, léky, ubytovací
sluÏby, vefiejnou hromadnou dopravu,
kulturní a sportovní sluÏby a knihy, noviny,
v˘robky z biomasy pro tepelná vytápûní a
technologie pro v˘robu tepla z lokálních
obnoviteln˘ch zdrojÛ.
Dohoda se t˘ká rovnûÏ zru‰ení danû z
dividend a kapitálov˘ch v˘nosÛ. Jednání
pokraãuje v pfiípadû zru‰ení danû dûdické,

darovací a z pfievodu nemovitostí, které
poÏaduje ODS.
Kromû vyjednavaãÛ se závûrem sólovû
se‰li i pfiedsedové stran plánované koalice
-Mirek Topolánek, Miroslav Kalousek a
Martin Bur‰ík. Kalousek po schÛzce s
‰éfy ODS a zelen˘ch Právu fiekl: „Program
je na úrovni expertÛ i pfiedsedÛ stran
dohodnut.”

***

Bush uznal nutnost fie‰it
problém s vízy

VídeÀ-právo-ik-Americk˘ prezident
George W. Bush ve stfiedu na vídeÀské
schÛzce s nejvy‰‰ími pfiedstaviteli EU
pfiipustil nutnost fie‰it otázku zru‰ení
cestovních víz do USA, která dosud potfiebují
obãané deseti ãlensk˘ch státÛ EU vãetnû
âechÛ.
Brusel to povaÏuje za diskriminaci a na
summitu vyzval Washington, aby umoÏnil
bezvízové cestování v‰em unijním
obãanÛm.
„Hovofiili jsme o zahájení bezvízového
cestování pro v‰echny na‰e obãany. Bylo
by to dobré i pro na‰e ekonomiky,” potvrdil
na tiskové konferenci Barroso bez dal‰ích
detailÛ. Americk˘ prezident se pfied novináfii
o této vûci vÛbec nezmínil.
Aãkoli Spojené státy vãera obecnû uznaly,
Ïe je tfieba tuto otázku fie‰it, k Ïádn˘m
konkrétním krokÛm se ve Vídni nezavázaly,
ani je nepfiislíbily.
V usnesení obû strany pouze uznaly
„nezbytnost podstatného pokroku
smûfiujícího k zavedení vzájemného
bezvízového cestování pro v‰echny obãany
EU do USA”. PovaÏují ho za „souãást úsilí
prosazovat ekonomick˘ a sociální prospûch
ze zv˘‰eného cestování”, ov‰em pfii zaji‰tûní
„bezpeãn˘ch hranic”.
PfiestoÏe nejde o Ïádné vítûzství, ãeská
diplomacie si mÛÏe pfiipsat bod: vízová
problematika se dostala na summit právû z
popudu âR.
âeské ministerstvo zahraniãí vãera vydalo
prohlá‰eni, v nûmÏ vítá závûry summitu a
oceÀuje schopnost obou stran dosáhnout
konsensu v aktuálních mezinárodních
otázkách. Pozitivnû pak hodnotí fakt, Ïe na
summitu byl zohlednûn poÏadavek ãeského
ministra zahraniãí Cyrila Svobody a obû
strany jednaly o vízové asymetrii, uvedla
agentura âTK. Barroso jiÏ pfied nûkolika

dny fiekl, Ïe pokud budou USA pokraãovat
v restriktivní vízové politice vÛãi nov˘m
zemím EU, navrhne Komise v ãervencové
zprávû o vízové reciprocitû ãlensk˘m státÛm
EU odvetná opatfiení. Jako moÏnost uvedl
obnovení vízové povinnosti pro drÏitele
diplomatick˘ch a sluÏebních pásÛ.
USA uplatÀují vízovou povinnost pro obãany
âR, SR, Polska, Maìarska, Litvy, Loty‰ska,
Estonska, Malty, Kypru a ze star˘ch zemí
¤ecka. EU na tuto diskriminaci pravidelnû
poukazuje a chce, aby USA pfiistupovaly
vÛãi v‰em ãlenÛm stejnû.
Americké orgány pfii rozhodování o tom,
zda víza zru‰í nebo ne, neberou ohled na
jednotnou vízovou politiku EU. Postupují
individuálnû a fiídí se poãtem zamítnut˘ch
Ïádostí o víza v té které zemi, a také poãtem
vyho‰tûn˘ch cizincÛ, ktefií v USA pfiekroãili
platnost turistick˘ch víz nebo ilegálnû
pracovali,

***
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“YOUTH FOR KIDS” PROJECT
Blind Kids Art, the Canadian National Institute for the Blind

(CNIB) and the Gardiner Museum are proud to invite you to an
exhibition of art created

by blind and visually impaired children (aged 6 to 12) organized by
blind and visually impaired CNIB-SCORE leadership program

participants (aged 16 to 18)

Gardiner Museum, 111 Queen’s Park
12th of July, 2006, 3-5 pm

RSVP to 416 821 2375 or alex@blindkidsart.org
Artists: Alyssa Clelland, Amanda S. Ashlyn Eddy, Delaina Paccito,

Keely Grossman, Molly Burke
The SCORE program focuses on personal development, team

building and career skills.
The SCORE philosophy:

We believe that the right balance of opportunities to discover, learn,
share, build on strengths, and play, will lead a motivated individual

to the future they are seeking.

Blind Kids Art’s mandate is to enable blind and visually impaired
children to express their creativity and experience art first hand, free
of charge. We strive to empower our students to become independent

and confident through creating art, to give them a future career
choice and to narrow the societal gap between blind/visually

impaired and sighted people.

Thank you for your support. For more information please visit our
websites:  www.blindkidsart.org <http://www.blindkidsart.org/>

www.cnib.ca <http://www.cnib.ca/>   www.gardinermuseum.on.ca
<http://www.gardinermuseum.on.ca/>

Smer z druhého kola
nevylúãil nikoho

BRATISLAVA-sme- MONIKA ÎEMLOVÁ,
IGOR STUP≈ AN-Ani po strede nie je jasné,
ako bude vyzeraÈ nová koalícia. Predseda
Smeru Robert Fico sa vo stredu stretol s
pravicov˘mi stranami SMK, KDH a SDKÚ.
Rozhovory chce aj naìalej so v‰etk˘mi, len
pri SDKÚ bol opatrnej‰í.

V najbliÏ‰om ãase zasadne predsedníctvo
Smeru a rozhodne o ìal‰om postupe, viac
konkrétností Fico neprezradil.

Smer tvrdí, Ïe nena‰iel zásadnej‰ie
programové rozdiely v programoch strán.
V˘nimkou je SDKÚ, kde sa programové
prieniky hºadajú “veºmi ÈaÏko”.

Politológ Samuel Abrahám nepovaÏuje reãi
o programov˘ch zhodách za podstatné, vidí
skôr to, Ïe Fico sa ocitol vo veºkej lotérii a
nemá jasno, s k˘m vytvoriÈ vládu.

V koalícii so SNS a HZDS by si Fico veºmi
po‰kodil, k˘m v koalícii s SMK a KDH by mu
zase jeho voliãi asi neodpustili Maìarov, myslí
si Abrahám. Podºa neho by Ficovi pomohlo,
keby “niekto tresol dverami a odi‰iel do
opozície”, aby mohol povedaÈ, Ïe okolnosti
mu dali iba jednu moÏnosÈ koalície.

Po stretnutí s SMK Fico vyhlásil, Ïe “v
programovej oblasti sme nenarazili na Ïiadny
problém”, ktor˘ by bol zásadnou prekáÏkou
pre ìal‰ie rokovania.

S delegáciou SMK vedenou Bélom Bugárom
hovorili o regionálnych rozdieloch, dvoch
sadzbách DPH a o zru‰ení poplatkov v
zdravotníctve. Zhodujú sa v sociálnej a
rodinnej politike.

O men‰inách Fico povedal, Ïe garantuje
status quo. “Tu je men‰í rozdiel, my hovoríme,
Ïe viac ako status quo,” doplnil Bugár.

Bugár vãera vyhlásil, Ïe SMK nevstúpi do
vlády so Smerom ako jediná z pravicov˘ch
strán. Otázke o spoloãnom postupe s KDH sa
vyhol s t˘m, Ïe KDH “sa musí rozhodnúÈ”, ale
Ïe teraz “rozdáva karty predseda Smeru”.

Predstavitelia KDH chvíºu me‰kali, lebo
nevedeli trafiÈ do centrály Smeru - e‰te nikdy
tam neboli. KDH ani po rokovaní so Smerom
neprijalo Ïiadne rozhodnutie, ão ìalej.

S Ficom pri‰li rokovaÈ Pavol Hru‰ovsk˘,
Július Brocka a Vladimír Palko. Brocka a
Hru‰ovsk˘ sú neoficiálne skôr za spoluprácu
so Smerom, Palko je proti. Na koaliãn˘ch
radách Hru‰ovského väã‰inou sprevádzali
okrem Palka e‰te Pavol Minárik a Daniel
Lip‰ic.

“Nenarazili sme na také prekáÏky, ktoré by
mohli brániÈ v pokraãovaní diskusií,” povedal
po rokovaní Fico, ale Hru‰ovsk˘ bol zdrÏanliv˘.
KDH podºa neho musí najprv prijaÈ politické
rozhodnutie, aÏ potom bude hovoriÈ o
programov˘ch prienikoch. Ak dostanú od
Smeru oficiálnu ponuku.

Na otázku, ako je moÏné, Ïe nenarazili na
zásadné prekáÏky, keì KDH podºa svojho
programu trvá na jednej sadzbe DPH a Smer
na dvoch, Fico odpovedal, Ïe o daÀovej
reforme hovorili len krátko. Hru‰ovsk˘
zopakoval, Ïe je pre nich prioritou zru‰enie
Meãiarov˘ch amnestií, ão Fico odmieta.

Hru‰ovsk˘ Ficovi na stretnutí povedal, Ïe
chcú od Smeru oficiálnu ponuku do vlády,
potom sa budú konkrétnej‰ie vyjadrovaÈ. To
sa podºa informácií SME predstaviteºom
Smeru veºmi nepáãilo. “My ich oficiálne
pozveme a ak nás oni odmietnu, ako budeme
vyzeraÈ?” povedal nemenovan˘ predstaviteº
strany.

Ak KDH nepôjde do vlády so Smerom, zv˘‰ia
sa ‰ance na koalíciu Smer-HZDS-SNS.
Hru‰ovsk˘ na otázku, ãi stále platí jeho
vyhlásenie spred volieb, Ïe urobí v‰etko preto,
aby takejto koalícii zabránil, povedal:
“PovaÏujeme túto koalíciu za jednu z
najhor‰ích moÏn˘ch pre Slovenskú republiku.
Stále.”

Fico opäÈ nepovedal, ãi si myslí, Ïe vláda s
HZDS a SNS by bola medzinárodne
akceptovaná.

***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

Míra víry

Ont. reg. # 1032252

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
Je čas zajistit si letní letenky do Evropy!

Zavolejte si o nejlepší ceny!

TIME TO BOOK YOUR SUMMER
HOLIDAY TO EUROPE

CALL FOR THE BEST PRICE.

Zavolejte si o podrobnosti o cenách a jednotlivých letech!

LeÏáky - známé i neznámé
64 let od tragédie

Pod tímto titulem vydala obec Mifietice v âechách broÏurku Jarmily DoleÏalové
(ãtyfiicet stránek formátu A 4) o tragédii, která následovala vraÏdûní a zniãení Lidic.
Zatímco v Lidicích byli 10. ãervna 1942 popraveni jen muÏi nad patnáct let, pro údajnou
pomoc para‰utistÛm, ktefií vykonali atentát na R. Heydricha, z LeÏákÛ bylo zavraÏdûno
24. ãervna 1942 na Zámeãku v Pardubicích 16 muÏÛ a i 17 Ïen. Pomáhali para‰utistovi
Jifiímu PotÛãkovi z paraskupiny Silver A ukr˘vat, pfieváÏet, provozovat a opravovat
vysílaãku Libu‰i,  s níÏ byl v radiovém spojení s Vojenskou radiovou ústfiednou v Anglii.
PotÛãek byl jedním z nejúspû‰nûj‰ích radistÛ vysazen˘ch z Anglie anebo Sovûtského
svazu. V poslední depe‰i oznámil zniãení LeÏákÛ a ztrátu spojení se sv˘m velitelem
kpt. Alfredem Barto‰em, kter˘ se zastfielil pfii pronásledování 21. ãervna 1942. PotÛãek
byl pravdûpodobnû po v˘povûdi jednoho ze zatãen˘ch z velkého okruhu pomocníkÛ
vypátrán gestapem 30. ãervna. Z noãního obklíãení se prostfiílel bos˘. Lehce odûn˘
prchal na Pardubicko, v nadûji, Ïe nalezne pomoc. Fyzicky úplnû vyãerpan˘ usnul v
lese poblíÏ obce Trnová. Tam ho pr˘ v sebeobranû zastfielil ãesk˘ nadstráÏmistr Karel
Pulpán. (V˘povûì  Pulpána zvefiejnil Martin Reichl v knize Cesty osudu, Ïivotní pfiíbûhy
ãs. para‰utistÛ vycviãen˘ch v létech 1941-45 ve Velké Británii, 1994.)

Akci proti LeÏákÛm zorganizoval po poradû s praÏsk˘m velitelem gestapa - podle
existujícího rozkazu Adolfa Hitlera - ‰éf pardubického gestapa Gerhard Clages. Byl
zabit bûhem váleãné akce v Budape‰ti v roce 1944. Neuvûfiiteln˘ byl konec jeho
pilného surového nástupce Waltera Lahneho, narozeného v Magdeburku. Pod cizí
identitou ho po válce dopravili na nosítkách s tuberkulózou do nemocnice v Nechanicích,
kde zemfiel. Lahne navrhl, aby LeÏáãtí byli upálení ve sv˘ch domovech.

Gestapo odvezlo z LeÏákÛ jedenáct dûtí, z nichÏ dvû holãiãky byly pfiedány do
Nûmecka na pfiev˘chovu, ostatní dûti byly poslány do vyhlazovacích táborÛ v Polsku,
kde zmizely jako lidické dûti beze stopy. Dívky byly po válce vráceny do âSR. Jarmila
DoleÏalová, pÛvodním jménem ·tulíková, je jednou z nich. Má proto k leÏáckému
masakru zvlá‰tní osobní vztah. Studovala dokumentaci o nacistickém zloãinu nejen v
archívech a odborn˘ch knihách, ale také vyhledala celou fiadu pfiíbuzn˘ch zavraÏdûn˘ch
leÏáck˘ch obãanÛ (jména jsou uvedena na konci broÏurky), od nichÏ získala ‰ir‰í
vefiejnost dosud neznámé rodinné údaje a unikátní upoutávající fotografie, doplÀující
beze slov pÛvodní text autorky.

Îivot v LeÏákách, v osadû o pouh˘ch devíti domech, nebyl lehk˘. Kromû ml˘na a
vodní pily se místní Ïivili tûÏkou prací v okolních Ïulov˘ch dolech. V jednom z nich,
Hluboká, se skr˘val PotÛãek. Dokumentární zábûry leÏáck˘ch ‰kolákÛ, zamûstnancÛ
pily, válcovny a lomÛ naznaãují, Ïe Ïivot v pfiedváleãné republice a tzv. protektorátu
nebyl závidûníhodn˘. Na lep‰í o‰acení nezb˘valo. Fotografie Ïen v trestaneck˘ch
pruhovan˘ch odûvech po pfiíjezdu pfies Malou pevnost v Terezínû, DráÏìany, Zhofielec
a Vratislav do Osvûtimi, pÛsobí je‰tû dnes otfiesnû.

Lidice byly srovnány se zemí v nûkolika mûsících, na podobnou akci v LeÏákách se
gestapo dlouho nezmohlo. Fotografie zfiícenin leÏáckého ml˘na a domkÛ se zachovaly
díky Franti‰ku Jandovi, kter˘ se vrátil do LeÏákÛ krátce po vypálení, aby vyhledal
konev, zanechanou na dvofie pfiíbytku âechov˘ch. Na konvi bylo totiÏ napsáno jeho
jméno. Riskoval bezpochyby Ïivot.

J. DoleÏalová zahrnula do osobních medailónkÛ také údaje o kriminálním inspektorovi
Josefu Ondráãkovi. Vypátral po válce nûkolik odvleãen˘ch lidick˘ch a leÏáck˘ch dûtí,
které nûmecké adoptivní rodiny nahlásily ãeskoslovenské repatriaãní komisi. Na
stranû 36 je fotka Ondráãka s mladou autorkou, která za pût let nûmecké pfiev˘chovy
skoro zapomnûla matefisk˘ jazyk.

Ondráãek uprchl z âeskoslovenska po únorovém pfievratu v roce 1948. Obával se
zatãení sovûtsk˘mi orgány (NKVD pÛsobilo na ãeskoslovenském území hned po
osvobození Podkarpatské Rusi na podzim 1944), neboÈ pfii pátrání po odvleãen˘ch
dûtech narazil na stopu vedoucí do Ruska! Îije od roku 1954 v USA. V roce 1990 byl
slavnostním fieãníkem u pfiíleÏitosti 48. v˘roãí vypálení osady. Lidické i leÏácké tragédie
zneuÏíval po cel˘ch 40 let komunistick˘ velemírumilovn˘ reÏim pro své propagaãní
úãely. U pfiíleÏitosti bûhu na pamûÈ leÏáck˘ch dûtí - Závod o leÏáck˘ pohár - byl v letech
osmdesát˘ch slavnostním fieãníkem partyzánsk˘ komisafi Miroslav TÛma-Pícha,
prokázan˘ vrah protikomunistick˘ch vûzÀÛ. Vrcholná ukázka komunistické nemravnosti
a bezohlednosti pfii pÛsobení na domácí a svûtové vefiejné mínûní.

Nav‰tívil jsem Lidice a LeÏáky poãátkem roku 1994. Do LeÏákÛ mû odvezl uãitel
Karel Gottwald ze Sezemic, amatérsk˘ badatel jako já. PÛvodnû mû mûli dovézt do
LeÏákÛ dvojãata Petr a Pavel Va‰kovi, jejichÏ otec Jindfiich, nájemce dolu Hluboká, byl
ãinn˘ v odboji. ShromaÏìoval zbranû, roz‰ifioval letáky a dával stranou v˘bu‰ninu z
lomu. Ukr˘val Jifiího PotÛãka a pfieváÏel depe‰e z Pardubic od kpt. A. Barto‰e. Byl
popraven na Zámeãku 2. ãervence 1942. Pavel Va‰ko zahynul 28. ãervna 1994 - v den
v˘roãí sv˘ch narozenin - pfii autonehodû. Petr ho pfieÏil na následky téÏe nehody o
mûsíc. V havárii byl zranûn˘ také Josef Ondráãek. Kdybych jel do LeÏákÛ o pár mûsícÛ
dfiíve, jak jsem pÛvodnû plánoval, mohlo potkat osudové ne‰tûstí mû.

Para‰utisté ze skupiny Silver A (tfietí ãlen Josef Valãík byl zapojen˘ do pfiíprav
atentátu na Heydricha, 27. kvûtna 1942.) nemohli pfieÏít v tzv. protektorátu a plnit dané
úkoly bez domácích pomocníkÛ. Za ‰est mûsícÛ od vysazení z letadla vybudovali síÈ
200 muÏÛ a Ïen. AÏ do krut˘ch v˘slechÛ zatãen˘ch nikdo para‰utisty neprozradil. 194
osob bylo popraveno na Zámeãku, v údobí od 3. ãervna do 9. ãervence 1942, mezi nimi
42 Ïen. Gestapo bylo v pfiípadû LeÏákÛ a dal‰ích obcí, v nichÏ se skr˘vali para‰utisté
surovûj‰í neÏ v Lidicích. VraÏdilo i Ïeny (Karel Jiãínsk˘ Zámeãek. K 3O.  v˘roãí
heydrichiády v Pardubicích, 1972). Na místech zniãen˘ch domkÛ v LeÏákách jsou
Ïulové náhrobky. V‰ichni pomocníci para‰utistÛ se z vlastní vÛle stali hrdiny domácího
odboje. Národními muãedníky se stali ze zlovÛle ochotn˘ch vykonavatelÛ Hitlerov˘ch
zloãinn˘ch rozkazÛ.

Jarmila DoleÏalová, matka sedmi dûtí, pfiipravila dojemnou poutavou nev‰ední
kníÏku. Poctila slovy a obrazy, které pfietrvávají déle neÏ kytiãka pestrobarevn˘ch
kvûtin, památku rodiãÛ, pfiíbuzn˘ch, v‰ech protinacistick˘ch bojovníkÛ.

Stanislav Berton - Austrálie
***
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Vlasta PrÛchová
(12.7.1926 - 16.6.2006)

Kdykoli jsem po zmûnû pomûrÛ pfiijel do Prahy a co nejdfiíve zakoupil Kulturní
pfiehled (mimochodem magazín skuteãnû pfiehlednû a dokonale uÏ po leta
pfiipravovan˘), hledal jsem v nûm, zda v prÛbûhu mé nepfiíli‰ dlouhé náv‰tûvy
v nûkterém z jazzov˘ch praÏsk˘ch podnikÛ bude zpívat Vlasta PrÛchová. Je
malinko riskantní fiíci o nûkom, Ïe byl nebo je v tom ãi onom prvním. Ella
Fitzgareldová je ãasto, a myslím, Ïe právem, oznaãována jako první dáma
jazzového zpûvu.
Aã oceÀuji mnohé ãadské jazzové zpûvaãky kupfi. E. Pilarovou ãi E. Olmerovou

a jiné, u mne byla takovou první ãeskou dámou jazzového zpûvu Vlasta
PrÛchová. Aãkoli jsem nemûl moÏnost díky vûku sledovat její pÛsobení se
skupinou manÏela Jana Hammera Rytmus 47, uÏ v letech padesát˘ch naslouchal
jsem jí dost ãasto, aã tehdy podivná doba totality právû jí nebyla pfiíli‰ naklonûna.
Ale posléze se politicky oteplovalo a Vlasta PrÛchová zpívala stále ãastûji a s
pfiedními orchestry a skupinami. Aã nemûla hlas mocného rozsahu, její jazzové
cítûní a pfiednes byly dokonalé. I kdyÏ je pochopitelnû jist˘ rozdíl mezi jejím
zpûvem v letech padesát˘ch a ‰edesát˘ch, (jak je umoÏnûno porovnání
poslechu nemnoha nahrávek) s jejími obãasn˘mi vystoupeními v praÏské
Aghartû a jin˘ch jazzov˘ch klubech v letech devadesát˘ch a poãátkem tohoto
století, byla to vÏdy ona, Vlasta PrÛchová. Hlas sice poznamenan˘ ãasem,
nezbaven˘ ale barvy, citu, jazzového frázování.
V Aghartû jí nefiekli jinak neÏ Vlastiãka. Jednou jsem tam krátce pohovofiil s

v˘born˘m pianistou ZdeÀkem ZdeÀkem a ptal se ho, jak ãasto a kde v klubech
hraje. ¤ekl, Ïe uÏ témûfi vÛbec, vûnuje se skladbû (téÏ pro film a TV), ale kdyÏ
jej poÏádá Vlastiãka, aby jí s kolegy doprovázel, ani ho nenapadne odmítnout.
Pfiipomnûl jsem si ponûkud zvlá‰tní vûc. Jazzov˘ klub Agharta se asi pfied

rokem ãi dvûma pfiestûhoval. A právû na jeho pÛvodním místû v Krakovské ulici
vystupovala Vlasta PrÛchová v posledních letech snad nejãastûji. Byl to pro ní
jak˘si mal˘, rodinn˘ podnik. Tam jsem byl pfied nûkolika lety náhodnû svûdkem
zajímavého setkání. U stolu nedaleko od nás sedûl star‰í muÏ, kter˘ mi byl mírnû
povûdom˘, ale zafiadit jsem jej nedokázal. Sedûl u svého drinku a pozornû
naslouchal. Na stole pfied ním leÏela kytice. O pfiestávce po prvním “setu” vstal
a s kyticí pomal˘m krokem pfiistoupil k Vlastû PrÛchové. Uvítala jej v nad‰eném
objetí a pfiítomn˘m sdûlila, Ïe je to vzácná náv‰tûvy z Ameriky ... Jan Konopásek,
v˘znamn˘ ãlen nûkdej‰ích Studia 5 a SH Quartetu. Proto ta povûdomost. Pfiijel
z Ameriky kde v té dobû Ïil a moÏná dosud tam Ïije a pfiivezl pro pamûtníky
vzpomínku na ony bájeãné ãasy kdy inteligentní jazz zmínûn˘ch skupin oblaÏoval
své milovníky, dopfiával pozapomenutí na zbyteãné politické dusno vytváfiené
komunistickou stranou.
Je mi smutno, kdyÏ odejde osobnost, kterou jsem obdivoval, jejíÏ ãinnost se mi

líbila, obohacovala mi Ïivot.
Osud pfiipravil paní PrÛchovou o jejího manÏela Jana Hammera (povoláním

kardiologa) uÏ v roce 1989. Byl shovívavûj‰í k jeho choti, dopfiál jí, aby je‰tû po
mnoho let, kdy jeho vibrafon doznûl, tû‰ila milovníky jazzu sv˘m osobit˘m
zpûvem.
Jsou chvíle, kdy k sentimentu nemám daleko. A není vylouãeno, Ïe si, aÏ

pozdní odpoledne promûní se do veãera, pfii sklence vína poslechnu nûkolik
nahrávek paní Vlastiãky ...

Vladimír Cícha, Vancouver
****

âlovûk, kter˘ milé pfiekvapení neoãekává je
Ïivá mrtvola, mûl by b˘t izolován do
karantény pro pesimisty nebo pfiefiazen mezi
penzisty.
Slova fotbalové hvûzdy Nedvûda v rozhovoru
MF-Dnes, 19. ãervna, Ïe v˘hra nad Italy
bude ZÁZRAK, je zaruãená vstupenka do
karantény nebo do penze.
Nemám v úmyslu se hojit na Nedvûdovi za
neãekanou poráÏku âechÛ od Ghany a
následující kfieã pesimismu, která potopila
v‰echny âechy do hluboké deprese, ale chci
mudrovat o pfiekvapení na pozadí pfiekvapení
nemilého.
UÏ léta letoucí rozjímám nad novodobou
záhadou ‘chronick˘ nedostatek ãasu’, kter˘
mi kdekdo z m˘ch znám˘ch prezentuje jako
nemoc, jako zápal plic ãi infekci. Co se s
pojímáním ãasu jako ohraniãení lidského
Ïivota, kter˘ ne náhodou tiká stejnû dnes jako
tikal pfied sto ãi pûti sty lety od vynalezení
mechanického ãasomûru, co se s tím ãasem
stalo?
Kdybych mûl trpûlivost a dával do urãité
sloÏky dopisy od sv˘ch znám˘ch, které
zaãínají steskem na nedostatek ãasu, byla by
to sloÏka tlustá; a to by nezahrnulo  ty mé
drahé, ktefií se pravdûpodobnû z dÛvodÛ
nedostatku ãasu odmlãeli zcela.
Pfiiznávám, Ïe jsem se s tímto pojímáním
nedostatku ãasu u sv˘ch znám˘ch smífiil a
pfiestal oãekávat, Ïe se probudí ãi osvítí
poznáním, Ïe ãas je konstantní, Ïe akorát
zpÛsob, jak s tímto vymezen˘m ãasov˘m
úsekem nakládáme je rozmanit˘.
âlovûk nechápající a nerespektující, Ïe ãas je
akorát plot kolem parcely, kterou
zvelebujeme, a v Ïivotû o nic jiného neÏ o
zvelebování pfiece nejde, je otrok ãasu. (Tak
jako ãlovûk, kter˘ nechápe své meze ãi
omezení finanãní, a chce vûci, na které dost
penûz nemá, je otrokem penûz a robotí jako
nevolník panu konzumu.)
V tûchto skliãujících úvahách, Ïe âAS se stal
pánem a lidé horliv˘mi, usouÏen˘mi
sluÏebníky tomu pánovi âASU, mne potû‰ilo
milé pfiekvapení, Ïe i ti mlãenliví se probrali
z apatie a zajásali nad událostí zvanou Mundial
2006.
Stalo se, Ïe i ti nejhorlivûj‰í pracanti a otroci

ãasu se vyjmuli ze svého hektického programu
a s nad‰ením vûnují svÛj ãas Mundialu.
Dokonce mi pfii‰lo desetkrát e-mailem
legraãní Desatero pokynÛ, jak se mají manÏelé
chovat bûhem mundialov˘ch utkání, aby se
pfiede‰lo domácím malérÛm.
Napadlo mne, samolibû fieknu - objevil jsem,
Ïe kdyÏ se slovo âAS nahradí ve vûtû
oznamovací slovem ZÁJEM, pak je celá
záhada nedostatku ãasu prÛhledná:  tedy uÏ
netfieba fiíkat nikomu ‘Nemám ãas’, coÏ v
kaÏdém pfiípadû má pitomou pfiíchuÈ ztráty
kontroly ãasu, ale fiíct pravdivû ‘Nemám
zájem’, v ãemÏ je obsaÏeno, Ïe mám zájmy
jiné,  ale ne zájmy spoleãnû s kaÏd˘m, tedy
ani s tebou.
Jak toto sepisují, pociÈuji znaãnou úlevu, Ïe
moji známí se neznevolniãili pod krutovládou
pána âasu, ale Ïe mají zájmy a v˘plÀ Ïivota
a nadûji na pfiekvapení; neboÈ kaÏd˘ zájem ãi
zaujetí obsahuje potenciál milého pfiekvapení.
Napsáno na zaãátku, Ïe milé pfiekvapeni je
nejvût‰í záÏitek Ïivota, se tak potvrzuje.
Milióny âechÛ budou ve ãtvrtek úzkostlivû
sledovat utkání fotbalov˘ch mistrÛ ãesk˘ch s
italsk˘mi, a v rozporu s Nedvûdem vûfiím, Ïe
âe‰i vyhrají.
A kdyÏ ne, pfiece ten zájem o Mundiál je
vskutku pozitivní pocit v moderním svûtû,
kdy ãlovûk robí, aby zarobil, a pak ten zárobek
utratil.
Zájem o Mundial není útrata ani ztráta, je to
silná nadûje na milé pfiekvapení.
Zdravím, pfieji hezk˘ den a v‰ecko dobré a
hlavnû se o cosi zajímat.

Ross Firla-Sudbury
***

Nejlep‰ím záÏitkem v na‰em Ïivotû
je milé pfiekvapení

âesk˘ ACAT (KfiesÈané
proti muãení) informuje

VáÏení ãlenové a pfiíznivci hnutí ACAT,
dal‰í dopis, kter˘ Vám nabízíme k
podpisování a jako námût pro pfiímluvné
modlitby, se obrací na íráckého
prezidenta.
Obsah dopisu v ãe‰tinû:
VáÏen˘ pane prezidente, prostfiednictvím
Mezinárodní federace ACAT (KfiesÈané
proti muãení) jsme se dozvûdûli o tom, Ïe
írácké jednotky ministerstva vnitra
nezákonnû zadrÏují pfiibliÏnû 7 tisíc osob.
ZadrÏovan˘m je odpírán kontakt s rodinou
a právními zástupci. âasto není ani
známo, kde jsou vûznûni. MnoÏí se zprávy
o mimosoudních popravách a o muãení.
Îádáme Vás, abyste zasáhl a vefiejnû
odsoudil tyto praktiky a s okamÏitou
platností jim zamezil.
Dopis je velmi zdvofiil˘. Dal‰í informace
najdete v angliãtinû a francouz‰tinû na
www.fiacat.org <http://email.seznam.cz/
redir?http://www.fiacat.org> . Opût
upozorÀujeme na to, Ïe dopis mÛÏe
podepsat i více osob a je moÏno jej
mnoÏit. AÈ uÏ jej ode‰lete sami do Iráku,
nebo na na‰i adresu, srdeãnû Vám za
ãesk˘ ACAT dûkujeme.
17. ãervna uspofiádal ACAT ve sboru
âCE v Dejvicích odpoledne s africk˘mi
duchovními písnûmi a reÏisérem
Tomá‰em ·krdlantem. Následovala
valná hromada asociace.
26. ãerven je Mezinárodním dnem
pfiipomínky obûtí muãení. Letos pfiipadá
na pondûlí. Byli bychom rádi, kdybyste
na to v nedûli 25. ãervna pamatovali ve
sv˘ch farnostech a sborech.
S pozdravem Marie Kaplanová, Alain

Cleyssac a Monika Îárská
***
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Povídka
Poslední sjezd Paula K.

Smrti se máme bát,
mimo nebezpeãí,

nikoli v nebezpeãí,
vÏdyÈ musíme b˘t stateãní.

(Pascal My‰lenky F VII)
Îeneme se bezstarostnû
do propasti, kdyÏ jsem si

napfied dali nûco pfied oãi,
aby ji nebylo vidût.

(Pascal My‰lenky F VIII)

Pfiíli‰ ho bolely oãi, neÏ aby pohlédl do
údolí. Díval se tûsnû pfie sebe. KaÏdá
nepozornost mohla znamenat chybu. A
kaÏdá chyba mohla znamenat pád.
Jediné, co vnímal, Ïe nesmí upadnout.
Nemá nejlep‰í lyÏe. Pouze pfiítomnost je
pravdivá, minulost i budoucnost lÏou.
Teì mÛÏe b˘t tak v polovinû stûny. Jak
dlouho bude je‰tû tohle trvat? Je pfiíli‰
star˘ na tenhle hazard. Pouze mládí
dokáÏe vzdorovat strachu. Pfiibrzdil a
ztratil rychlost, kterou tak pracnû získal.
Jak se jen pfiesvûdãit o pravdivosti
dne‰ního rána. Îena, kterou vidûl dnes
ráno v hotelu, je stejnû neskuteãná, jako
rozkvetlé údolí, které ho ãeká dole. Rozdíl
mezi nimi je pouh˘ch tfii tisíce metrÛ
nadmofiské v˘‰ky a hodinová cesta
lanovkou. Proã jen tohle rozpt˘lení? Vjel
do mlhy. Teì má právo nemyslet na
smrt. Potfiebuje rychlost, aby pfieskoãil
trhlinu v ledovci. Není tu divákÛ. Není tu
nikoho, kdo by mu dodal sílu. Sníh zaãal
b˘t mokr˘ a tûÏk˘. Ta Ïena pfii snídani
pila Coca-Colu. Ne, to byla Ïena z
reklamního plakátu. Nemá dost síly na
rozsouzení, co je skuteãnost. A minulost
stejnû lÏe. Mlha zhoustla. Pfiestal vûfiit v
rozkvetlé údolí, kaÏdá hra je podvod. Ale
co kdyÏ ten podvod má pamûÈ. JestliÏe si
pamatujeme i to, kdyÏ jsme necítili ani
lásku ani nenávist, zbavíme se tohoto
podvodu tím, Ïe zapomeneme, a tak
získáme svobodu. Stojí to v‰ak za to?
Copak nemá ãlovûk právo ani na trochu
nostalgie a smutku? Nevidûl na vût‰í
vzdálenost neÏ na pár krokÛ pfied sebe.
A co kdyÏ lze tento podvod pfietvofiit v
pravdu navzdory v‰em uãencÛm a
filozofÛm. Teì uÏ nûkdy musí pfiijít ta
trhlina. Nevidûl na krok. NepociÈoval
strach. V ten okamÏik vyjel z mlhy a
oslnilo ho slunce. Levou rukou si zakryl
oãi.

Kniha Tivadara Ortvaya Ulice a námestia Bratislavy - Staré Mesto (Albert Marenãin,
vydavateºstvo PT, Bratislava 2006, preloÏila Magda Takáãová), je jedna z piatich
kníh tohto autora, ktoré vychádzajú v slovenãine po prv˘ raz a sú zaradené do edície
posoniensií. Pôvodné maìarské vydanie s názvom Poszony útci és térei pochádza
e‰te z roku 1905 a autor ho rozãlenil podºa poãtu vtedaj‰ích bratislavsk˘ch obvodov
na päÈ ãastí.

Záujem tohto maìarského historika (1843 - 1916) o Bratislavu nebol náhodn˘ ani
jednorazov˘, veì o meste na Dunaji mu vy‰la v rokoch 1892 - 1912 nemecká
‰tvorzväzková monografia a je tieÏ autorom dejín bratislavskej Právnickej akadémie
a knihy o faune bratislavskej Ïupy.

Má to v sebe zvlá‰tne ãaro zaãítaÈ sa do storoãnej knihy, ktorá pribliÏuje a opisuje
bratislavské ulice a objekty, ako vyzerali v autorovom ãase a porovnávaÈ ich s
dne‰kom, ak, pravda, e‰te vôbec existujú. Keì v roku 2003 vy‰la v tomto cykle
Ortvayova kniha o Podhradí, bol to uÏ len vzácny dokument o mestskej ãasti, ktorá
zmizla takmer celá z povrchu zemského a máta nás svojou devastovanosÈou
dodnes.

So Star˘m Mestom je to v‰ak na‰Èastie inak. Väã‰ina ulíc a budov e‰te stojí,
niektoré síce zmenili svoj v˘zor a slúÏia inému úãelu, no podºa Ortvayovej knihy sa
môÏeme dobre orientovaÈ a vÏdy vieme, kde sme a o ãom hovorí. Autor nás s
dobrou znalosÈou veci sprevádza po historickom jadre mesta a tie tri desiatky ulíc

a námestí predstavujú nielen pouãnú lektúru, ale aj krásnu prechádzku po Ïivote
vtedaj‰ieho centra.

Zaãína sa to Michalskou ulicou a konãí niekdaj‰ím Chlebov˘m trhom, ktor˘ tvorí
dnes súãasÈ Námestia SNP s budovou Starej trÏnice, kde za autorov˘ch ãias stáli
mäsiarske krámy a stánky pekárov, ba do roku 1774 tu bol dokonca jeden z
mestsk˘ch cintorínov. Tak˘chto potrebn˘ch informácií je v knihe obrovské mnoÏstvo
a nepôsobia ako nezáÏivn˘ archívny materiál. Tak sa napríklad dozvieme, Ïe z veÏe
franti‰kánskeho kostola sa veãer oz˘val aj “pivn˘ zvon”, ktor˘ upozorÀoval
náv‰tevníkov krãiem a pivární, Ïe treba ísÈ domov, alebo Ïe z kazateºnice Dómu sv.
Martina bol roku 1781 vyhlásen˘ Toleranãn˘ patent Jozefa II. a Ïe tu korunovali 11
kráºov a 8 kráºovien.

Je samozrejmé, Ïe veºa z t˘chto údajov dnes nájdeme v beÏn˘ch turistick˘ch
príruãkách, ale to nezniÏuje zaujímavosÈ Ortvayovej knihy. Takisto to platí aj o jeho
postrehoch z oblasti architektúry mestsk˘ch ãastí alebo o zloÏení obyvateºstva, ãi
názvoch ulíc.

Kniha by nemala takú hodnotu, keby nebola doplnená dobov˘mi fotografiami,
vedutami a rytinami, ktoré poskytujú presn˘ obraz lokalít a objektov spomínan˘ch
v texte.

SME-JOZEF BÎOCH
(Autor je literárny kritik)

***

Pivn˘ zvon oznámil, Ïe je ãas ísÈ domov

Ze sbírky ¤etûz bláznÛ
(PlzeÀ-Bory, ãervenec 1978)

Ale‰ Bfiezina
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Tabulka skupiny E
1. Itálie 3 2 1 0 5:1 7
2. Ghana 3 2 0 1 4:3 6
3. âesko 3 1 0 2 3:4 3
4. USA 3 0 1 2 2:6 1

Itálie-âeská republika
2:0 (1:0)

Hamburk -  (Jaromír Novák-iDNES) - âe‰tí
fotbalisté na mistrovství svûta skonãili. Prohráli
poslední utkání základní skupiny s Itálií 0:2,
kdyÏ navíc cel˘ druh˘ poloãas museli bojovat
bez vylouãeného Poláka. Tisícovky ãesk˘ch
fanou‰kÛ v ochozech stadionu v Hamburku je
v‰ak ze hfii‰tû pfiesto vytleskalo.
Pfiesná hlaviãka Materazziho z 26. minuty po
rohovém kopu Tottiho znamenala vedoucí
gól ItalÛ. A kdyÏ byl vylouãen Polák, nadûje
pro druh˘ poloãas byly pramalé. Utkání zaãalo
nenápadnû, v zaãátku se nic zajímavého
nedûlo. Ale v 9. minutû, kdy po jednom souboji
zÛstal leÏet Poborsk˘, na‰el Nedvûd chytr˘m
oblouãkem za obranu Baro‰e. Tomu v‰ak
míã uskoãil a poté uÏ stfielu zblízka srazil
gólman Buffon. âesk˘ t˘m byl potom
aktivnûj‰í, na italské polovinû se hrálo ãastûji,
znamenit˘m tahounem byl Nedvûd, pfies
nûhoÏ ‰ly témûfi v‰echny míãe. Právû Nedvûd
ozdobil první pÛli dvûma nádhern˘mi stfielami,
s nimiÏ mûl Buffon plné ruce práce. Obû tyto
stfielecké zápletky skonãily pro Italy ‰Èastnû.
Kolem dvacáté minuty zaãali Italové nabírat
dech, hru vyrovnali, ba zaãali se víc tlaãit k
ãeské ‰estnáctce. První varování pfii‰lo z hlavy
Gattusa, tvrd˘ míã âecha vylekal, ale skonãil
na horní síti. Po chvíli pfii‰el sporn˘ roh pro
Italy. Míã naãechral Totti, Polák “neuskákal”
Matterazziho a stoper, kter˘ pfii‰el na hfii‰tû
nedlouho pfiedtím za zranûného Nestu,
hlaviãkoval ve 26. minutû pfiesnû k tyãi. âech
se po míãi vrhal marnû. Vzápûtí na Materazzim
visel hrozen tûl v modr˘ch dresech a gólman
âech si zbyteãnû stûÏoval u pomezního i
hlavního rozhodãího, Ïe roh nafiízen b˘t
nemûl... Hra potom byla vyrovnaná, ‰ance si
nevypracoval Ïádn˘ ze soupefiÛ. Poloãas
konãil pro ãeské hráãe tristnû. Baro‰ovi v
nadûjné pozici v italské ‰estnáctce uskoãil
míã a chvíli nato musel pfiedãasnû pod sprchy
Polák, kter˘ vidûl za zbyteãn˘ faul na Tottiho
na italské polovinû druhou Ïlutou kartu...
Do druhého poloãasu pfii‰el za Poborského
ãerstv˘ ·tajner a muÏstvo se srdnatû pustilo
do boje proti italské pfiesile. Poãetní pfievaha
soupefie byla v poli znát, Italové mûli víc ze
hry, víc prostoru pro kombinaci. Na ãeské
stranû ale hrál fantastick˘ zápas kapitán
Nedvûd. Bylo ho plné hfii‰tû, neustále se
nabízel, dribloval, pfiihrával. Je‰tû v úvodu
druhé pÛle pro‰el Nedvûd do italské
‰estnáctky jak lokomotiva, jenÏe na Buffona
nevyzrál, jeho spoluhráã z Juventusu bombu
z úhlu vyrazil! Po hodinû hry centroval z levé
strany Jankulovski, na míã si nádhernû
vyskoãil Baro‰, ale hlaviãkoval nad. Italové
byli v ofenzivû pfiíli‰ laxní, snad proto, Ïe
vpfiedu se pfii jednobrankovém vedení zase
tak moc snaÏit nemuseli. Pfiesto mûl po jednom
z rohÛ gól na hlavû Camoranesi a v 68.
minutû mohl skórovat po nedorozumûní
obrany stfiídající Inzaghi. Míã se kutálel podle
âecha tûsnû do autu... To uÏ byl na hfii‰ti i
David Jarolím, dal‰í ãerstvá síla, hfii‰tû opustil
vyãerpan˘ Baro‰. Dvacet minut pfied koncem
pfii‰el dal‰í skvostn˘ souboj Nedvûda s
Buffonem, opût ho vyhrál italsk˘ gólman,
kdyÏ klubovému spoluhráãi reflexivnû vyrazil
nevídanou dûlovku z osmnácti metrÛ. To
bránící Italové hráli v nûkter˘ch momentech
aÏ lehkováÏnû, napfiíklad kdyÏ se Pirlo
proháãkoval soupefiovou obranou a hraãiãka
Inzaghi místo nekompromisní stfiely volil
nepovedenou parádiãku, hlaviãku mimo. V
závûru uÏ kouã Brückner musel jít do rizika,
stáhl v˘borného stopera Kováãe a poslal na
trávník Heinze. Italové tak chodili ãím dál
ãastûji do pfieãíslení a vyuÏili toho tfii minuty
pfied koncem. Inzaghi zakonãil sólo z pÛlky
hfii‰tû kliãkou âechovi stfielou do prázdné
branky. Góly: 26. M. Materazzi, 87. F. Inzaghi
Sestavy: P. âech - Z. Grygera, D. Rozehnal,
R. Kováã (78. M. Heinz), M. Jankulovski - K.
Poborsk˘ (46. J. ·tajner), T. Rosick˘, J. Polák,
P. Nedvûd, J. Pla‰il - M. Baro‰ (64. D. Jarolím)
Sestavy: G. Buffon - F. Grosso, A. Nesta (17.
M. Materazzi), F. Cannavaro, G. Zambrotta -
A. Pirlo, G. Gattuso, S. Perrotta, M.
Camoranesi (74. S. Barone) - F. Totti, A.

Gilardino (61. F. Inzaghi)
Îluté karty: 35. J. Polák  31. G. Gattuso.
âervená karta: 45. J. Polák Rozhodãí:
Archundia (Mexiko) - Ramirez (Mexiko),
Vergara (Kanada)Stadion: Hamburk - AOL
Arena Poãet divákÛ: 50000 (100% z kapacity
50 000 divákÛ)

***

Ghana poslala âechy tvrdû
zpátky na zem

Ghana-âeská republika 2:0
Kolín nad R˘nem -právo-P. Felt-âesk˘ t˘m
v sobotu prohrál v Kolínû nad R˘nem s
Ghanou, která byla jasnû lep‰í. âe‰i
pfiipomínali chvílemi trabanta, marnû
honícího porsche. Afriãané udefiili dfiív, neÏ
se âe‰i stihli na trávníku rozkoukat. Krátce
po úvodním hvizdu zahrávali rohov˘ kop,
kter˘ âech vyrazil za ‰estnáctku, Appiah
vrátil míã na hranici pokutového území, tam
ho Ujfalu‰i hlavou netrefil a zcela voln˘ A.
Gyan, bratr b˘valého útoãníka Liberce,
skóroval po zemi k tyãi. âesk˘ t˘m byl

nûkolik minut jako po k.o.
Témûfi dvacet tisíc ãesk˘ch fanou‰kÛ hnalo

t˘m do ofenzívy. Soupefi v‰ak napadal ãeské
hráãe uÏ na jejich polovinû, takÏe se jen
tûÏko dostávali k jeho ‰estnáctce. Kousek
za její hranicí to zkusil Nedvûd, ale Kingston
míã kryl. GhaÀané, povzbuzovaní rytmem
bubínkÛ a nûmeck˘mi fanou‰ky, platili na
âechy dÛrazem. Na dostfiel se dostávali uÏ
ménû, ale pfii Appiahovû ránû po chybû
Grygery stadión jen zahuãel.
âe‰i nemohli chytit rytmus a zbyteãnû

ztráceli míãe. Nedokázali se prosadit v
soubojích jeden na jednoho a s obtíÏemi
zastavovali brejky soupefie. Rychlost tvrdû
hrajících AfriãanÛ jim dûlala problémy.
Osamocen˘ Lokvenc na hrotu se nedokázal
prosadit ve vzduchu proti men‰ím stoperÛm,
navíc ho nikdo úãinnû nedoplÀoval.
Po necelé pÛlhodinû se dostali GhaÀané

znovu pfied âecha a obrana hasila ostr˘
centr odkopem na roh. Na druhé stranû se
nepovedl signál s rozehrávkou trestného
kopu na Jankulovského.
Diváci povzdechli, kdyÏ Nedvûd narazil

míã Poborskému, ale jeho kfiiÏná stfiela
tûsnû minula tyã. Zatrnulo jim naopak, kdyÏ
se v ‰estnáctce pfied âechem otoãil s míãem
Amoah, ale brána mu byla malá. Zázraãn˘
zákrok pfiedvedl âech, kdyÏ A. Gyan pro‰el
ztuhlou obranou. Vzápûtí se probili âe‰i
pfied branku Ghany, ale bílou hradbu
nepropálil Rosick˘.
Obûtavû hrající Afriãané byli u v‰ech míãÛ

o krok dfiív. Navíc si vychutnávali fotbal
pfiihrávkami na jeden dotek a chvílemi
ãesk˘m hráãÛm vÛbec nepÛjãili míã. Z
hledi‰tû se ozval pískot fanou‰kÛ v
ãerven˘ch dresech. Podruhé je málem
rozesmutnûl Appiah, pálící z dálky tûsnû
vedle pravé tyãe.
âe‰tí fanou‰ci si sice zakfiiãeli gól v úvodu

druhé pÛle, ale Nedvûd hlaviãkoval po
centru Poborského z ofsajdu. âeské trápení
pokraãovalo. KdyÏ se zdálo, Ïe BrücknerÛv
t˘m nabírá dech, soupefi bleskovû zaútoãil,
ale skvûl˘ âech vyrazil ránu A. Gyana na
roh. Po pfiíchodu ·tajnera se zrodila
nejslibnûj‰í ãeská akce, ale Pla‰il z osmi
metrÛ pfiestfielil.
Taktovky se znovu ujali Afriãané a sérií

naráÏeãek hráli s âechy chvílemi bago.
Nakopávané míãe na Lokvence k niãemu
nevedly.
Pfii dal‰ím protiútoku soupefie zavadil

Ujfalu‰i o nohu Amoaha a sudí ukázal na
znaãku pokutového kopu. Ujfalu‰i vzápûtí
uvidûl ãervenou a A. Gyan za pfiedãasné
kopnutí penalty Ïlutou. Pfii opakování v‰ak
A. Gyan trefil jen levou tyã!
Fanou‰ci dál hnali ãesk˘ t˘m na zteã,

hráãÛm v‰ak nohy svazovala rostoucí
nervozita. âech potvrdil, Ïe je svûtová
extratfiída, kdyÏ tfiikrát ãaroval pfii tutovkách
neudrÏitelného A. Gyana a také gólov˘ch
stfielách Amoaha, Muntariho a spoluhráãe
z Chelsea Essiena. âeská stfiedová fiada
hofiela a svezla se s ní i obrana. Pfii‰lo tedy
to, co pfiijít muselo. A. Gyan v rozhozené
obranû narazil míã na hranici ofsajdu
stojícímu Muntarimu, ten si ho pfiipravil na
levaãku a vymetl lev˘ horní kout âechovy
branky. V závûreãném náporu zlikvidoval
Kingston hlaviãku Sionka a ·tajner ãeskou
bídu uzavfiel trefou do boãní sítû.
Branky: 2. Asamoah Gyan, 82. Muntari.

Rozhodãí Elizondo (Argentina), Ïluté karty:
Lokvenc - Addo, Essien, A. Gyan, Boateng,
Muntari, ãervená: 65. Ujfalu‰i, 45 000 divákÛ
- vyprodáno, poloãas 0:1.
âesko: âech - Grygera, Rozehnal, Ujfalu‰i,

Jankulovski - Poborsk˘ (56. ·tajner),
Rosick˘, Galásek (46. Polák), Nedvûd,
Pla‰il (68. Sionko) - Lokvenc.
Ghana: Kingston - Pantsil, Mensah, Shilla,

Mohamed - O. Addo (46. Boateng), Essien,
Appiah, Muntari - Amoah (80. E. Addo) A.
Gyan (85. Pimpong).

***

Koller s Rosick˘m fiídili
vítûzné vykroãení

âesko-USA 3:0
Gelsenkirchen-právo/K.Felt, J. Kruta-Lep‰í
vstup do skupiny E mistrovství svûta si ãesk˘
t˘m nemohl pfiát. ·koda jen zranûní
stehenního svalu Jana Kollera. Staãil sice
otevfiít skóre, ale pfiedãasnû, je‰tû v první pÛli,
musel na nosítkách opustit hfii‰tû.
Bez Baro‰e a s Pla‰ilem na levém okraji

stfiedové fiady zaãalo ãeské muÏstvo s
dob˘váním branky soupefie. První váÏnûj‰í
akci zastavil Onyewu „Ïlut˘m“ faulem na
Nedvûda.
Z trestného kopu nebylo nic. Ameriãané

odkopli míã na ãeskou polovinu, kde ho zastavil
Jankulovski, posunul na Rozehnala, kter˘
dlouh˘m pasem na‰el na pravé stranû
rozbûhnutého Grygeru. Jeho ostr˘ centr
pfiesnû sedl na Kollerovu hlavu a brankáfi
Keller byl proti hlaviãce pod bfievno bezmocn˘.
Po dvaceti minutách musel nepfiíjemnou

situaci v ‰estnáctce fie‰it Rozehnal. Krátce na
to pfii‰el protiútok, Nedvûd u brankové ãáry
setfiásl dva zadáky, ale Grygera mífiil po jeho
centru hlavou mimo branku. Po necelé
pÛlhodinû Poborsk˘ ztratil míã, Rozehnal
situaci také nevyfie‰il a nepokryt˘ Reyna
orazítkoval pfiízemní ranou pravou tyã
âechovy branky. Pfiíli‰ klidné uspávání
americk˘ch chfiest˘‰Û se mohlo zle vymstít.
O rychlou akci se pokusili Rosick˘ s Pla‰ilem

a Nedvûdem, ale byl z ní jen roh. Pokusy o
brejky konãily vût‰inou v americké ofsajdové
pasti. Pfiesto pfii‰el druh˘ úder. Po kombinaãní
akci se dostal k Rosickému odraÏen˘ míã a
„mal˘ Mozart“ napsal svojí pravaãkou z
dobr˘ch tfiiceti metrÛ nádhernou gólovou
symfonii. Míã zapadl krásnû pod bfievno u
levé tyãe bezmocného Kellera. Lep‰í v˘voj
zápas nemohl mít.
Krátce pfied poloãasem v‰ak po nevinném

souboji s Onyewuem se skácel v ‰estnáctce
soupefie Koller a s bolestivou grimasou se
drÏel za pravé stehno. Na trávník pfii‰la druhá
vûÏ - Lokvenc.
âeská lokomotiva, kterou chtûli poslat domÛ,

se naopak sunula s kaÏdou minutou ke tfiem
bodÛm. A chvílemi soupefie i válcovala.
Zejména kdyÏ Rosického dûlovka z
pûtadvaceti metrÛ zatfiásla bfievnem. A pak
pfii‰la dal‰í pohádka. Nedvûd poslal do uliãky
míã Rosickému, ten utekl obranû a vnûj‰ím
nártem pravaãky pfiehodil Kellera. V˘konem
pfiivedl k úÏasu fotbalov˘ svût. „To, co ukázal,
bylo fantastické,“ uznal kouã AmeriãanÛ.
Rosick˘ vynikl nejen ve stfielbû. Podle

neoficiálních poãtÛ z 39 pfiihrávek na‰lo 35
spoluhráãe, coÏ je ojedinûlá bilance. I sám
král fotbalu Pelé sloÏil poklonu ãeskému t˘mu
a Rosickému zvlá‰tû. „Na takové góly je radost
se dívat,“ fiekl.
Branky: 36. a 76. Rosick˘, 5. Koller. Rozhodãí

Amarilla (Paraguay), Ïluté karty: Rozehnal,
Lokvenc, Rosick˘, Grygera - Onyewu, Reyna,
52 000 divákÛ - vyprodáno, poloãas 0:2.
âesko: âech - Grygera, Rozehnal, Ujfalu‰i,

Jankulovski - Poborsk˘ (82. Polák), Galásek,
Rosick˘ (86. ·tajner), Nedvûd, Pla‰il - Koller
(43. Lokvenc).
USA: Keller - Cherundolo (46. Johnson),

Pope, Onyewu, Lewis - Beasley, Reyna,
Mastroeni (46. O‘Brien), Convey - McBride
(77. Wolff), Donovan.

***


