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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

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Andy Warhol a jednatfiicet ne‰Èastn˘ch
V okamÏiku, kdy zaãínala v rozestavûné Art Gallery of
Ontario v˘stava Andy Warhol/Supernova: Stars, Deaths
and Disasters, 1962-1964 se schylovalo k poslednímu
utkání leto‰ního Mistrovství svûta v kopané. Dvû události,
které spolu nesouvisí, vlastnû jakoby se míjely a chtûly
vyslovit nûco zcela opaãného. Kurátor v˘stavy reÏisér
David Cronenberg vysvûtluje, jak v ‰edesát˘ch letech
bylo pro newyorské umûlce dÛleÏité osvobodit se od
oficiální kultury a od oficiálních institucí. Jít opaãn˘m
smûrem. ZároveÀ jak nelze pochopit Warhola malífie,
aniÏ bychom vidûli jeho filmy. Warholovy obrazy velice
ãasto pfiipomínají film. Sixteen Jackies (·estnáct portrétÛ
Jacqueline Kennedyové) nebo podobn˘ obraz Nine
Jackies z roku 1964. Obrazy Elvis I a II vypovídají o
odchodu celebrity ze slávy. Zatímco na prvním obrazu
jsou dva portréty v jasn˘ch kontrastních barvách, na
druhém obrazu je Elvis pouze ãernobíl˘  a pomalu mizí
v ‰edi.

Fotbalové mistrovství svûta je sv˘m zpÛsobem také
tragédií celebrit. V závûru je jedenatfiicet poraÏen˘ch
muÏstev. Pouze jedno muÏstvo vítûzí. Po dobu jednoho
mûsíce se zastaví ãas a v pfiímém pfienosu sledujeme
neuvûfiitelné vypûtí hráãÛ, soustfiedûnost brankáfiÛ,
jejich tragické chyby, strategii trenérÛ, ktefií neprody‰nû

uzavírají obranu, ãi naopak pokou‰ejí se o zvrat
ztraceného zápasu. Zatímco Warhol se snaÏí pfiinutit
ve svém Screen Testu, aby se úãastníci natáãení po
dobu ãtyfi minut neh˘bali, v Nûmecku ‰lo o pohyb.

Warholovi jakoby ‰lo o jin˘ ãas, ãas stárnutí a rozpadu.
Sláva je spojená s tragédií a tragédie stojí za pov‰imnutí.
Krásná Ïena spáchá sebevraÏdu skokem z Empire
State Building na diplomatickou limuzínu. To je
fotografie, která obûhne svût.

Na fotbalovém mistrovství ironicky jeden herec ve
stejné roli - argentinsk˘ rozhodãí Hector Elizondo -
tfiikrát sehrál stejnou roli. Tfiikrát nastolil tvrdou
spravedlnost na úkor citu pro hru. Tfiikrát místo
fotbalového umûní zvítûzil duch zákona. Tfiikrát svût
reagoval jinak. Poprvé, kdyÏ v utkání âeska s Ghanou
za celkem nevinn˘ faul ukázal ãervenou kartu pro svût
neznámému obránci Ujfalu‰imu, nikdo si toho nev‰iml.
Televize témûfi na celém svûtû mlãela.

O pár dnÛ pozdûji se totéÏ stalo  Angliãanovi
Rooneymu. Rooney je slavnûj‰í neÏ Ujfalu‰i, také faul
byl ponûkud tvrd‰í a média si toho pov‰imla. Tentokrát
jeli domÛ Angliãané.

Naposledy ve finále se to stalo nejvût‰í hvûzdû
mistrovství Zinedine Zinademu. Pecka hlavou, kterou

Lidé se potkávají v hospodách nebo na ãundrech. Nemyslím
si, Ïe zájezd ãtvefiice Ivan Mládek, Ivo Pû‰ák, Libu‰e
Roubychová a Milan Pitkin je zrovna miniãundr. Projet v
nûkolika dnech Ameriku z v˘chodu na západ a zpût v autû a
pfii tom udûlat fiadu vystoupení, to je pofiádn˘ v˘kon. Vlastnû
s Ivo Pû‰ákem jsme v sedmdesát˘ch letech fie‰ili existenciální
otázky v hospodû U zlatého soudku na rohu Opatovické ulice
a Ostrovní. Doba, kdy studenti nabírali své zku‰enosti v
praÏsk˘ch hospodách a mûli na to, je nenávratnû pryã. Turisti
z EU je nenávratnû vytlaãili na periférii. Ivo experimentoval
s jazzem, hrál rock and roll a pak jsme sly‰eli, Ïe hraje také
s nûjakou kapelou Ivana Mládka. Po ãase vûhlas této kapely
‰el nahoru a tak, kdyÏ se fiekne Ivo Pû‰ák, tak si ho kaÏd˘
spojí právû s tímto tûlesem, které jiÏ pfies tfiicet let rozdává
humor a smích. V úter˘ 4. ãervence 2006 jsme je mûli
moÏnost vidût díky spoleãnosti Video El Canada v Torontu
a skuteãnû jsme se dvû hodiny mohli bavit. Spolu s Ivanem
Mládkem a Ivo Pû‰ákem (na snímku) jsme mohli vidût a
sly‰et Milana Pitkina a Libu‰i Roubychovou. Co se vlastnû
zmûnilo od té doby, kdy jsem parkoval svého modrého
favorita F12 v Ostrovní ulici. Osud tomu chce, Ïe mám stále
modré kolo, ale dnes je znaãky Gardin. TakÏe u mne se toho
moc nezmûnilo a podobnû je tomu i s Ivem Pû‰ákem. Ten k
tomu fiíká: „Moje postava se zmûnila do ‰ífiky, trochu jsem
prople‰atûl, trochu ze‰edivûl. Chodím hrát po hospodách.
Stále mám rád pivo a nemyslím si, Ïe alkohol ‰kodí, ale Ïe
v‰echny abstinenty pfieÏiju. Mám kapelu Rokec a hrajeme
staré rokenroly z padesát˘ch let, coÏ mne skuteãnû baví.
Mimo to jsme se s Upírem Krejãím zbláznili a na stará kolena
dûláme diskotékové písniãky pro omladinu. Nepoãítali jsme
v‰ak s jednou vûcí, Ïe mládeÏ oÏívá teprve kolem jedné v
noci. To je jediné, co mi dûlá potíÏe.“ O tom, Ïe Ivo Pû‰ák
nestárne svûdãí skuteãnost, Ïe bûhem veãera pfiedvedl taneãní
kreaci. Libu‰e Roubychová nás pfii sv˘ch dobrodruÏn˘ch

cestách po Praze zase zavedla tfieba do krematoria a Milan
Pitkin byl vzornou ukázkou, jak se chovat k star‰ím lidem.
Pokud chcete sly‰et nûjakou anekdotu o zlaté rybce od Ivana
Mládka, tak máte moÏnost vidût je‰tû jednou celou skupinu

ve ãtvrtek 20. ãervence 2006 v Hale kostela sv. Václava, 496
Gladstone Ave. v Torontu nebo o den dfiíve v Kitcheneru.

Ale‰ Bfiezina
***

Miniãundr

u‰tûdfiil jako beran Marco Materazzimu, vstoupí do
dûjin. Nebylo jedné televizní stanice, která by o tomto
incidentu neinformovala.

Andy Warhol by zfiejmû vyjádfiil, jak Hector Elizando,
rozhodãí, kterého nikdo neznal, by byl pfii dávání ãervené
karty Ujfalu‰imu ‰ediv˘ v mlze. Pfii druhé ãervené kartû
Rooneymu by mûl jiÏ zfietelné obrysy. Na tfietí ãásti
triptychu by se jednalo o detailnû proveden˘ obraz. Stal
se celebritou.

JenÏe v˘stava obrazÛ malífie slovenského pÛvodu
Andy Warhola pochází z let 1962-1964, takÏe tam
neuvidíme rozhodãího Hectora Elizonda, ale nûco z
doby, kdy newyorská ‰kola bojovala proti
establishmentu. Umûlci se chtûli osvobodit od institucí.
Ironií je, Ïe o ãtyfiicet let pozdûji jsou Warholovi Ïáci
propojení s grantov˘mi institucemi více neÏ ktefiíkoliv
umûlci pfiedtím.

Mistrovství svûta skonãilo tuto nedûli okolo sedmnácté
hodiny torontského ãasu. V˘stava v Art Gallery of
Ontario (317 Dundas St. W., Toronto) potrvá do 22.
fiíjna 2006. Obojí stálo za shlédnutí, i kdyÏ pocity, které
v nás zÛstanou jsou zcela odli‰né.

abe
***
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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

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

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.
v záfií.

Rozlouãení s Vladimírem Bubákem
Poslední rozlouãení je pfiíleÏitostí k rekapitulaci, k ohlédnutí se a k zamy‰lení nad jedním
cel˘m lidsk˘m Ïivotem. Vladimír Bubák Ïil ãeskou kulturou. To nejsou prázdná slova.
DoloÏme si to. JiÏ v patnáctém ãi ‰estnáctém roce svého Ïivota sloÏil prÛvodcovskou
zkou‰ku pro Prahu, coÏ vyÏadovalo váÏn˘ zájem a hluboké znalosti vzhledem k
obtíÏnosti zkou‰ek. Byl po cel˘ Ïivot poctiv˘m a piln˘m ãtenáfiem ãeského písemnictví
a v tomto bezbfiehém mofii se dobfie orientoval. Nutno dodat, Ïe si také vysoce cenil
rusk˘ch klasikÛ. Neustále se zab˘val ãesk˘m dûjepisem, zejména dobou novûj‰í a
ãesko-nûmeck˘mi vztahy. Zde jeho znalosti pfierÛstaly bûÏné laické znalosti a dosahovaly
profesionální úrovnû. Prostudoval nesãetnou hromadu bibliografii, studií a dokumentÛ
zab˘vajících se na‰í historií a také si je dokázal zapamatovat a kriticky ukládat do své
pamûti. Dokázal projít prvními devíti díly Toulek ãeskou historií. Poslední ãetbou
Vladimíra byl KuprinÛv souboj, kter˘ uÏ doãetl v nemocnici a dosti obskurní dokument
z protektorátní doby Projevy Emanuela Moravce z let 1939-42, Vladimír byl zároveÀ
velmi dobr˘m ‰achistou. BohuÏel nemûl s k˘m hrát a pofiídil si tedy elektronickou
‰achovnici. Mnohdy se mu podafiilo svého elektronického soupefie zmalovat i pfii
nastavení na mistrovsk˘ stupeÀ. K jeho náruÏiv˘m koníãkÛm patfiilo sbûratelství
ãeskoslovensk˘ch po‰tovních známek. Zde bûÏn˘ klukovsk˘ zájem dorostl v badatelskou
vá‰eÀ. Vladimír pfiispíval do vysoce odborné tiskoviny Czechoslovak Philatelist. Mûl
cel˘ Ïivot blízko ke sportovní Ïurnalistice; která mûla b˘t jeho obãansk˘m povoláním,
coÏ se mu bohuÏel nepovedlo. Jeho schopnosti se promítly do práce pro na‰i
ãeskoslovenskou obec v Kitcheneru. PfiipomeÀme si, co v‰echno pro ni udûlal formou
pouhého v˘ãtu: pofiádání ‰achového turnaje, funkce rozhodãího pro místní fotbalov˘
klub Cz Lions, nastudování Havlovy Audience a cimrmanovské pohádky Na m˘tince
a úãinkování v mnoha dal‰ích pofiadech pro krajanskou televizi, uãil v doplÀovací ‰kole.
Byl vÏdy ãinn˘m ãlenem SdruÏení a vykonával funkci pfiedsedy po nûkolik období,
pomáhal pfii v˘roãním pikniku, vysazování stromkÛ na pozemku klubu a pfii nejrÛznûj‰ích
zábavách. A nakonec uveìme, Ïe byl redaktorem Dobrého dne takfika ãtvrt století. To
je úctyhodná doba. Dostalo se mu celé fiady ocenûní, jak od ãtenáfiÛ, tak od míst
oficiálních. Dobr˘ den byl ãten v Zahraniãním v˘boru parlamentu âeské republiky a na
pfielomu leto‰ního roku dostal Vladimír gratulaci od ãeského vyslance v Kanadû pana
Pavla Vo‰alíka. Vladimír bude tedy chybût nejenom své rodinû, ale nám v‰em, ktefií
jsme jej znali.

Martin Jelinowicz
***

Nokturna na
Masaryktownu

·está sezóna Nokturen 2006/2007 zaãne
na Masaryktownu 24. záfií 2006 v 17
hodin koncertem houslisty âeÀka Vrby,
kterého doprovází na klavír Yukiko
Watanabe. Druh˘ koncert se uskuteãní
v˘jimeãnû u svatého Václava 29. fiíjna v
19 hodin, kdy zde vystoupí  Panochovo
kvarteto. Následuje dal‰ích ‰est koncertÛ
na Masaryktownu. Jejich rozvrh uvádíme
v kalendáfii. Pfiedplatné na v‰ech osm
koncertÛ je 120 dolarÛ. Jednotlivé
koncerty stojí dvacet dolarÛ, pro studenty
patnáct. Informace o pfiedplatném podá
Julie Novotná na tel. ãísle 416/439-4354.

abe
***

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

18.7. - Detroit
19.7. - Kitchener

20.7. - Toronto (sv. Václav
Ivan Mládek a spol.

***
13.8. (ne) 14:00

Swing Valse
Jazz na Masaryktownu

***
10.9. (ne) 14:00

The Sophia Perlman Trio
***

24.9. (ne) 17:00
âenûk Vrba - housle

Yukiko Watanabe - klavír
Nokturna na Masaryktownu

Tel.: 416/439-4354
***

29.10. (ne) 19:00
Panochovo kvarteto

Koncert v kostele u sv. Václava
(Souãást Nocturen)
Tel.: 416/439-4354

***
26.11. (ne) 17:00

Milo‰ Krátk˘ -kytara
Nokturna na Masaryktownu

Tel.: 416/439-4354
***
2007

21.1.. (ne) 17:00
Antonín Kubálek - klavír

Karolína Kubálková - housle a
klavír

Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354

***
25.2. (ne) 17:00

Jifií Grosman - Jazz Trio
Nokturna na Masaryktownu

Tel.: 416/439-4354
***

25.3. (ne) 17:00
Ivan Îenat˘ - housle

Katarína Îenatá - klavír
Nokturna na Masaryktownu

Tel.: 416/439-4354
***

22.4. (ne) 17:00
Martin Zenkl - mandolína a flétna

Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354

***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

12.7.2006 v 5:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

27.7.2006
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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

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 
 
 

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

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

VIDEO EL CANADA LTD 
(519) 434—9939 

Rezoluce z kongresu
âSSK v Edmontonu

The Right Honourable
Steven Harper
Prime Minister of Canada
The House of Commons
80 Wellington Street Ottawa, Ontario K1A
0A2

Edmonton, June 10, 2006
Dear Mr. Prime Minister,
Please accept greetings from the delegates of
the 58th Annual Congress of the Czech and
Slovak Association of Canada which was
held in Edmonton, Alberta on June 9 - 11,
2006. Members of the Czech and Slovak
Association of Canada adopted the following
resolution:
a) Congress declares that we, Canadian
citizens of Czech and Slovak origins are
proud of our contribution to Canada and her
effort for a better world. Our past and current
achievements include:
• The 1938 mobilization of Canadians of
Czech and Slovak origins against the Nazi
threat and commitment to Canada’s war effort;
• The opposition to the Communist regime
in the former Czechoslovakia;
• The assistance in the settlement of
thousands of Czechoslovak refugees
displaced by the invasion of the Warsaw Pact
armies in August 1968;
• The provision of initial orientation and
settlement assistance to current immigrants
who are typically well educated and bring
many needed skills to Canada;
• The promotion of business, academic
and cultural exchanges beneficial for both
countries.
a) Congress recognizes and applauds the
promised focus of the newly elected Federal
government to improve among others the
following areas:
• The government accountability to the
electorate and prevention of abuse of power
and position;
• The transparency of the government
procedures and improved communications
with the citizenry.
a) Congress identified the following priority
issues that demand attention:
• The visa requirement imposed by Canada
on visitors from the Czech Republic can no
longer be justified and should be removed;
• The Canadians of Slovak origin would
appreciate a more transparent and benevolent
approach of the Canadian authorities
evaluating visa applications from Slovak
citizens;
• The need to rationalize and streamline
our immigration laws still persists and is
becoming a perennial problem;
• The lack of symmetry of the treatment of
the citizens of Czech Republic and Slovak
Republic in relationship of Canada in terms
of visa requirements. The difficulties that
many newly arriving qualified professionals
encounter when looking for work in their
fields.
We believe that organizations such as ours
play an important past in building Canada as
a democratic and prosperous society. We
hope that because of this, you will pay
attention to our concerns and we hope that we
can count on your continuing support.
Yours truly,
Milo Suchma, President
Blanca Rohn, Vice-President
c.c.
Hon. Peter McKay, Minister of Foreign
Affairs
Hon. Monte Solberg, Minister of Citizenship
and Immigration Canada

Český a Slovenský den

na Masaryktownu

Poslední sobotu v červnu se konal letošní Český a Slovenský den.

Návštěvníci měli mimo jiné možnost vidět vystoupení Sokolů  a

slovenského souboru Východná (na snímku).



4   satellite  1-416 July 13, 2006

1552 Bloor St. W.

Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-pátek:
10:00 -13:00
 a
15:00-19:00

Tel.: 533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik

Canada-Czech Republic

Chamber of Commerce

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE
909 Bay St. # 1006

Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432

E-mail: trade@ccrcc.net

www.ccrcc.net

ABE
Letáky, broÏury,  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

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

Na okraj
Ing. Vladimír Kavan - otec CARE INTERNATIONAL

I kdyÏ své osmaosmdesáté narozeniny uÏ
má za sebou, Ing. Vladimír Kavan zÛstává,
i vzhledem, impozantní postavou: vysok˘,
‰tíhl˘, vzpfiímen˘ - jen v posledním roce se
tro‰ku nach˘lil. Jeho intelektuální v˘zbroj
je nedotãena (snad jen nûjaké jméno se
obãas nûkam zatoulá). Nedoporuãoval
bych nikomu pou‰tût se s ním do
neuváÏen˘ch slovních pÛtek. První dojem:
pfiísn˘, aristokratick˘ muÏ, nejspí‰ diplomat
nebo prezident globální prÛmyslové
spoleãnosti. Druh˘ - spí‰ aÏ tfietí - dojem:
má smysl pro humor, dokonce (ale v tom
pfiípadû v trochu uctivûj‰í formû) i na svÛj
úãet.

Vladimír Kavan se narodil 9. února 1918
v Praze. Jeho otec Josef, strojní inÏen˘r a
jeden z prvních, jimÏ byl udûlen Vysok˘m
uãením v Praze doktorát technick˘ch vûd,
byl odborníkem na chlazení. Obãas
pfiedná‰el na technice, ale v podstatû byl
podnikatelem. A nejen v âechách - jiÏ
pfied první svûtovou válkou pracoval na
projektu v Egyptû. V Egyptû jednu dobu
byl velitelem britsk˘ch jednotek muÏ s
podobn˘m jménem - Earl of Cavan
(podobnost jejich jmen pozdûji, v roce
1946, pomohla Vladimírovi, aby mohl
urychlenû nav‰tívit Irsko). Dr. Kavan se
je‰tû pfied první svûtovou válkou zúãastnil
konference inÏen˘rÛ v USA, kde
reprezentoval (ãesk˘m patriotem) -
Bohemii.

Vladimír Kavan vûfií, Ïe má stráÏného
andûla. A asi má pravdu. Napfiíklad, den
nato, co nacisté zavfieli ãeské vysoké ‰koly,
se Vladimírova maminka setkala docela
náhodou v Praze na ulici se sestrou ing.
Václava Kameníãka, majitele továrny na
obrábûcí stroje v Hostivafii (v té Hostivafii,
která v na‰í historii zÛstane asi navÏdy
spojena s jménem Antonína ·vehly). A do
t˘dne Vladimír, kter˘ rovnûÏ vystudoval
strojní inÏen˘rství, nastoupil v
Kameníãkovû továrnû jako jeho asistent
se speciálním úkolem opravovat
Kameníãkovy obrábûcí stroje kdekoliv v
Evropû. Òkol, kter˘ mu dovoloval úãast na
protinacistické práci v evropském mûfiítku.
Byl rovnûÏ ãlenem organizace, která
zaji‰Èovala objednávky obrábûcích strojÛ
ãesk˘mi podniky a tím posílila pováleãnou
kapacitu ãeského prÛmyslu. ·tûstí se ho
drÏelo jako klí‰tû (nebo ho tak dobfie stfieÏil
jeho andûl stráÏn˘?): den po jeho náv‰tûvû
DráÏìan bylo toto starobylé mûsto k
nepoznání zdemolováno spojeneck˘m
náletem...

V ãervnu 1945 se do jeho kanceláfie
dostavil muÏ v koÏeném kabátu. PoloÏil

na stÛl revolver a rozkázal: A teì de‰ ty!
(Ing.Kameníãka z jeho podniku vykázali
uÏ v kvûtnu). Vladimír nastoupil povinnou
vojenskou sluÏbu. Krátce po návratu do
civilu mu námûstek TOS (Továrny na
obrábûcí stroje - hlavnû pÛvodní
KameníãkÛv podnik!) nabídl zamûstnání.
Vladimír pfiijal.

 Na jafie 1947 byl v souvislosti s
pfiipravovan˘m procesem (mûl b˘t jedním
z obÏalovan˘ch) povolán do Peãkárny,
kterou po válce po Gestapu pfievzala ãeská
policie. Vy‰etfiující policista se na nûj
podíval a udûlal nádherné (a pro sebe
riskantní) gesto: proces s Ing. Vladimírem
Kavanem a dal‰ími se konat nebude. Proã?
Vy‰etfiující ve Vladimírovi poznal ãlena
rodiny, o kterou se holiãsky staral jeho
otec. Îe by andûl stráÏn˘?

V ãervenci 1947 byl Vladimír poslán na
v˘stavu a na stáÏ do New Yorku. Dodnes
mluví s obdivem a vdûãností o vedení
podnikÛ, v kter˘ch krátce pracoval, hlavnû
o Cincinnati Milling. Pfied návratem domÛ
se zúãastnil zájezdu na Niagara Falls
(prakticky povinná zastávka pro kaÏdého
náv‰tûvníka USA i Kanady). A s k˘m se
nesetkal na vyhlídkové lodi Maid of Mist,
která se tak dramaticky projíÏdí ve vífiící
vodû pod vodopády? Neuhodli jste. S Ing.
Václavem Kameníãkem, kter˘ po vyhazovu
ze svého podniku neãekal, pfiesunul se do
Kanady a zaãal budovat nov˘ podnik. Andûl
stráÏn˘ znovu zapracoval...

Vladimír plánoval svÛj návrat do âSR na
duben 1948. JenÏe dubnu pfiedcházel únor
a komunistick˘ puã. Ing. Kameníãek a jiní
pfiátelé, jako napfiíklad Richard Morawetz
(ode‰el s rodinou v r. 1938) Vladimírovi
radili , aby se nevracel. Vladimír poslechl
a na kanadském Ministerstvu dolÛ a
emigrace (pamatuje-li si Vladimír jméno
správnû, je to - pokud jde o imigranty -
sugestivní spojení resortÛ) poÏádal o pfiijetí
do Kanady. Chovali se k nûmu velmi
laskavû, poÏádali ho, aby se posadil a
hodinku poãkal. Vladimír si byl jist˘, Ïe má
“Kanadu” v kapse. Za hodinu si ho zavolali
a dali mu dokument - deportaãní pfiíkaz.
Ale neÏ mûl ãas se zhroutit, pozval si ho do
své kanceláfie vedoucí úfiedník, kter˘ pfiíkaz
podepsal. Poradil mu napsat královnû.
Napsali jí spolu a neÏ-li Vladimír ode‰el,
usly‰el od úfiedníka neuvûfiitelná (na
byrokrata) slova: Kdybyste se kdykoliv
dostal do potíÏí, ozvûte se! (Îe by zase
andûl stráÏn˘?)

První dva roky v Kanadû Vladimír pracoval
(kde jinde?) u BaÈÛ. Na kontrakt. Pak -
zase zvlá‰tní shodou okolností - mu

vedoucí americké továrny na v˘robu
startovních pistolí nabídl v˘robní licenci
pro Kanadu. Dohodli se na podmínkách,
Vladimír zaloÏil firmu Ramset Ltd. (Ing.
Kameníãek se stal spoleãníkem) a tím
poloÏil základy  své vynikající kariéry v
Kanadû.

Obchodní úspûch mu umoÏnil bohat˘
spoleãensk˘ Ïivot, cestování i charitativní
ãinnost. Nav‰tívil místa v té dobû je‰tû
skoro neznámá. Ve svém bytû má trofeje
lovce africk˘ch slonÛ a indick˘ch tygrÛ
(lyricky popisuje pfiedranní ãekání na tygry
v sedû na stromech) i fotografie tance
domorod˘ch africk˘ch kmenÛ (dokonce
byl jedním z taneãníkÛ). Uvidíte tam i
fotografii, na níÏ si hraje s hrdinou knihy
Born free, nepochybnû nejslavnûj‰ím
lvíãetem na svûtû. (Lvíãe ho kouslo.)

Na jedné schÛzce RotariánÛ upozornil
fieãníka, pfiedstavitele organizace Care,
Ïe má pfied sebou ãlovûka, kter˘ skuteãnû
balíãek od jeho organizace dostal. Tím si
neúmyslnû fiekl o pozvání, aby pro Care
jako dobrovolník pracoval. A tak zaãala
nejv˘znamnûj‰í kapitola Kavanova
vefiejného Ïivota. Netrvalo dlouho a byl
zvolen prezidentem kanadské poboãky
Care. Kanadsk˘ status omezoval
schopnost této organizace pfiijímat dary
od nûkter˘ch dárcÛ. Kavan pfii‰el s
my‰lenkou spojit kanadskou poboãku s
matefiskou americkou organizací.
V˘sledkem byla Care International. Kavan
byl zvolen jejím prezidentem. KdyÏ konãil
svoji ãinnost zaãátkem devadesát˘ch let,
roãní rozpoãet Care International dosáhl
miliardy dolarÛ. Její ãinnost skoro po celém
svûtû poznamenala Ïivot milionÛ lidí.

Ing. Kavan nevûfií, Ïe jsme na svûtû jen
na práci. Domnívá se, Ïe ãlovûk se má
tû‰it z krásy svûta a darÛ Ïivota. Mezi ty
dary patfií i uznání, kterého se nám za na‰i
práci a úsilí dostane. Ing. Kavanovi se ho
dostalo bohatû. Je nositelem ¤ádu
Kanady, fiádu Paul Harris Fellow, kter˘ mu
udûlil Rotary Club (jehoÏ je ãestn˘m
ãlenem), ¤ádu Maltézsk˘ch rytífiÛ, ¤ádu
sv. Lazara a nepochybnû nejzajímavûj‰ího
ze v‰ech vyznamenání, ¤ádu Chevalier
du Taceinin, udûlovaného organizací,
jejímÏ snad jedin˘m úkolem je propagace
burgundského vína. Byla mu rovnûÏ
udûlena stfiíbrná i zlatá Jubilejní medaile k
25. a 50. v˘roãí vlády královny AlÏbûty a
(tehdej‰ím ministersk˘m pfiedsedou
Chretienem) diplom za dobrovolnou práci.
Ing. Kavan byl prvním evropsk˘m ãlenem
v prestiÏním Rosedale Golf Clubu a v
tûchto dnech mu bylo udûleno doÏivotní
ãlenství v Royal Canadian Yacht Club.
Ing. Kavan nepfiedstírá, Ïe tato uznání
jsou mu lhostejná. Naopak. Tû‰í se z nich
s mladick˘m elánem. Ale jeho potû‰ení
není ãistû narcistické. Tû‰í se z nich i
proto, Ïe jsou uznáním jeho ãe‰ství, jeho
rodné zemi. Myslím si, Ïe by byl vhodn˘m
kandidátem na Gratias Agit, cenu, kterou
Ministr zahraniãních vûcí udûluje lidem,
ktefií se mimofiádnû zaslouÏili o ‰ífiení
dobrého jména âeské republiky.

Pocit, Ïe nad ním bdí andûl stráÏn˘ není
jedin˘m znamením Kavanovy víry. Ta víra
není jen matriková. A není jen rodinou
záleÏitostí, nûãím zdûdûn˘m po pfiedcích
(jeden z KavanÛ byl knûzem). VyrÛstá i z
jeho Ïivotní zku‰enosti. Svou víru vûrnû
Ïije. KaÏdou nedûli ho uvidíte s Ïenou
RÛÏenou (nedávno jsem ji zastihl v de‰ti
sázet mace‰ky kolem plotu kostela) v uÏ
vysezené lavici kostela sv. Václava.

Josef âermák
 ****—

Profile

Ing. Vladimír Kavan při slavnostním předávání kanadského občanství
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Financial

1 CDN $ 20,07 Kã
1 EURO 28,51 Kã
100 Sk 74,21 Kã
1 US $ 22,33 Kã
âNB- 22. 6. 2006

Kursovní lístek
100 Kã 5,15 CDN $
100 SK 3,82 CDN $
1 CDN $ 19,41 Kã
1 CDN $ 26,18 SK
1 US $ 1,13 CDN $
1 EUR 1,46 CDN $
Toronto Star  - 8. 7. 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

Petr ChudoÏilov: Ve jménu majestátu smrti

Mají ·v˘cafii smysl pro humor? „Nemají!“ rozãílil se
kamarád, usedl˘ ve ·v˘carsku uÏ od památného roku
1968. Jeho obchody ãasem bûÏely nejen dobfie, ale i
spolehlivû. Pfiedvídatelné politické pomûry, dÛm se
zahradou zatíÏen˘ snesitelnou hypotékou, pûkné
manÏelství obdafiené zdárn˘mi dûtmi, finanãnû
nezávislá a diskrétní milenka, choroby rozumnû
pfiimûfiené vûku, sportovní auto s dvojit˘m
chromovan˘m vejfukem. Po ãesk˘ch luzích se mu
nest˘skalo. „Postrádal jsem jediné,“ vyprávûl tesklivû,
„tu a tam si aspoÀ tro‰iãku verbálnû zasviÀaãit  v
muÏské spoleãnosti.“Jednou pfii kávû sdílené na
pracovi‰ti s kolegou sebral odvahu a dal k lep‰ímu
hambatû ko‰ilatou anekdotu. „Obávám se, Ïe má‰
neãisté my‰lenky!“ poznamenal ‰v˘carsk˘
spolupracovník studenû a odebral se ke svému
kompjútru. „âunû!“ zufiil mÛj kamarád, kdyÏ vzpomínal
na nezaslouÏen˘ duchovní úraz, „…dyÈ sem si chtûl
jenom pokecat vo Ïenskejch a von mi hned pfiisoudil
neãist˘ my‰lenky!“
Pfiíhoda se mi zaryla do mysli. Ve spoleãnosti ·v˘carÛ

mi dlouho zabraÀovala, abych lokomotivu svého
plkavého vypravûãství prohnal po kolejích na plnou
páru. ·v˘cafii mají jin˘ smysl pro humor neÏli my
âechové, stálo v mém jízdním fiádu. AÏ jednou. „Máte
rozko‰n˘ oblek,“ pochválila mû pfiíjemná dáma na

vernisáÏi. PfiiÈukli jsme si jiÏ nejmíÀ pátou sklenicí
‰ampaÀského. „Na moje pomûry byl vlastnû drah˘,“
pfiipustil jsem v dobrém rozmaru, „ale dcera mû
pfiemluvila. Bude se mi pr˘ jednou urãitû hodit do
rakve.“ V‰ichni okolostojící pfiestali mluvit. Dívali se
jenom na mû. „Frustrující,“ prohodila dáma s lehkou,
ale patrnou ‰títivostí. Nepomohlo mi ani rychle
improvizované exposé o pfiíznivém vlivu ãerného
humoru na osud ãlovûka. „Jse‰ patologickej!“ fiekl
jsem si smutnû, kdyÏ jsem oblek ukládal do ‰atníku.
S andûlem pitvornosti, uÏ od dûtství zabydleném v

mém nitru, mû teprve nedávno, ale zato definitivnû
smífiil oblíben˘ basilejsk˘ autor, podpisující své fejetóny
‰ifrou -minu. K vûãné slávû svûtu neznámého
venkovského mistra kadefinického umûní zbudoval
jednoduch˘ novinov˘ sloupek. Ten lazebník - byl, jak
jinak, italského rodu! - uãesal jednu stafienu v rakvi tak
krásnû, Ïe se její muÏ do zemfielé znovu zamiloval a
fival pfii pohfibu jako vÛl.
Humor, jsem si tím jist, se obejde bez úfiednû stanovené

státní pfiíslu‰nosti. Kdysi dávno v letech sedmdesát˘ch,
Prahou ‰la vlna zat˘kání, potkal jsem na Starém Mûstû
básníka. Jeho milá právû spáchala sebevraÏdu. „Ve
jménu majestátu smrti, pÛjã mi dvacku!“ fiekl jsem
rychle. Proã jsme se tomu tenkrát tak hroznû fiehtali?

Kvûten 2005

Pfieti‰tûno s vûdomím autora a Hospodáfisk˘ch novin.

11.7.2006

Topolánek nabídl âSSD
ãtyfikoalici

Praha-právo/Naìa Adamiãková Marie
Königová-Topolánkova formace
obãansk˘ch demokratÛ, lidovcÛ a
zelen˘ch pfii‰la na jednání zástupcÛ pûti
stran zastoupen˘ch ve Snûmovnû s
pfiekvapiv˘m návrhem. Nabídla âSSD
úãast ve vládû.
Premiér a ‰éf soc. dem. Jifií Paroubek
pak oznámil, Ïe úãast v tzv. duhové koalici
ãtyfi stran nepovaÏuje za pfiíli‰ reálnou,
av‰ak rozhodnout musí stranické orgány.

„Jasnû jsme fiekli, Ïe sociální demokraté
musí definovat, jestli chtûjí b˘t v opozici,
nebo jestli chtûjí b˘t úãastni na vládû.
Dostali ode mne dnes nabídku úãastnit
se tohoto koaliãního projektu jako koaliãní
strana,“ prohlásil Topolánek po více neÏ
hodinovém jednání. Dodal, Ïe âSSD se
k nabídce nevyjádfiila. Podle Paroubka
existují tfii moÏné varianty, o kter˘ch musí
soc. dem. ve sv˘ch orgánech debatovat.

Jednou z nich je pfiijmout Topolánkovu
nabídku. „Nemyslím, Ïe je
pravdûpodobná, Ïe by mohla nastat,“
uvedl ‰éf soc. dem. Druhou variantou je
tolerance doposud chystané trojbarevné
vlády. Toto fie‰ení vãera pfiipustil vÛbec
poprvé. Tfietí moÏností je takovou vládu
nepodpofiit. „To se v tuto chvíli zdá b˘t
nejpravdûpodobnûj‰í,“ fiekl Paroubek.
Pozdûji v âT nevylouãil ani moÏnost
podpory men‰inové vlády ODS. S
Topolánkem se mají sejít dnes.

V souvislosti s podporou trojbarevné
vlády pfii schÛzce nabídl koalici vytvofiení
odborn˘ch t˘mÛ, které by mûly posoudit,
zda existují programové prÛniky. „Zatím
se nám zdá toto fie‰ení málo
pravdûpodobné s ohledem na to, co je v
koaliãní smlouvû. Po dal‰ích jednáních
nevyluãuji ani to, Ïe bychom mohli dojít k
nûjaké formû podpory,“ fiekl Paroubek.

Dodal, Ïe soc. dem. jde o programové
fie‰ení. „Pokud mÛÏeme dojít k
programové shodû, která bude
pfiijateln˘m kompromisem, tak mÛÏeme
nûjakou formou podpofiit vznikající vládu,
nebo uvaÏovat dokonce o vstupu do ní. A
pokud nenajdeme, nic takového nebude,
Ïádn˘ vstup do této vlády,“ uzavfiel
premiér.

Topolánek vãera prohlásil, Ïe je velmi
sloÏité definovat, co vlastnû Paroubek
chce. Zda tolerovat trojkoaliãní vládu za
nûjak˘ch podmínek, ãi nûjakou formu
opoziãní smlouvy, ãi úãast ve vládû. „Je
to základní rozhodnutí soc. dem., jakou
pozici, zda poziãní, nebo opoziãní, chtûjí
v tom budoucím aranÏmá hrát,“
poznamenal ‰éf ODS.

Z Paroubkova prohlá‰ení jasnû
vyplynulo, Ïe soc. dem. chce za kaÏdou
cenu získat kfieslo ‰éfa Snûmovny, a to z
jediného dÛvodu: strana se nevzdala
my‰lenky na to, Ïe by pfii dvou
neúspû‰n˘ch kolech o sestavení vlády
mohla znovu vystoupit do hry a sestavovat
vládu pod svou taktovkou.

Funkce ‰éfa Snûmovny je právû proto

klíãová, neboÈ pfii tfietím pokusu navrhuje
prezidentovi premiéra právû pfiedseda
dolní parlamentní komory. Podle
Paroubka by mûla soc. dem. mít moÏnost,
jako druhá nejsilnûj‰í strana, pokud se to
nepodafií politikÛm ODS, „pokusit se o
sestavu nové vlády“.

Volba budoucího ‰éfa komory se stala
kamenem úrazu i pfii vãerej‰í schÛzce
zástupcÛ v‰ech parlamentních stran.
Koalice i komunisté sice ustoupili a jsou
ochotni pfiedstavitele soc. dem. podpofiit,
av‰ak jen jako doãasné fie‰ení do chvíle,
neÏ se bude hlasovat o dÛvûfie vládû.

ODS, lidovci a zelení dokonce pfiistoupili
na návrh komunistÛ, podle kterého by byl
‰éfem zvolen nejstar‰í ãlen, kter˘m je
právû soc. dem. poslanec Zdenûk
Jiãínsk˘. Pokud by Topolánkova vláda
nezískala dÛvûru, pfiedseda Snûmovny
by odstoupil. Pak by podle Topolánka
zaãala v‰echna jednání od „bodu nula“.

JenÏe právû takové provizorium odmítá
soc. dem. Zatímco Topolánek tvrdí, Ïe
vidí prostor pro dohodu, Paroubek namítá,
Ïe v pfiípadû vlády bez dÛvûry a
Snûmovny bez pfiedsedy by opût nastala
patová situace. „Provizorium je to, co na
projektu vidíme jako slabinu,“
poznamenal Paroubek. K návrhu
komunistÛ na nominaci Jiãínského dodal,
Ïe je vûcí soc. dem., koho by navrhla.
Aãkoli v‰ichni tvrdí, Ïe tfietí neúspû‰ná
volba by byla fiaskem, Ïádn˘ návrh zatím
nebyl pfiedloÏen. „Pokládáme za
nepfiijatelné, aby v pátek nebyla ustavena
Snûmovna,“ uvedl lidoveck˘ pfiedseda
Miroslav Kalousek. Pfiiznal, Ïe politici
probírali i variantu, podle které by byl

6.7.2006
Stará vláda na novú

nepoãkala
BRATISLAVA-SME/(rf, knm)-
Odchádzajúca vláda Mikulá‰a Dzurindu
si pred Úradom vlády posledn˘ raz

3.7.2006

Koalícia je uÏ speãatená
BRATISLAVA -SME (sp)-·éfovia Smeru
Robert Fico, HZDS Vladimír Meãiar a SNS
Ján Slota speãatili vãera na Bratislavskom
hrade zväzok svojich strán v novej vláde
slávnostn˘m podpisom koaliãnej dohody.
PlatnosÈ stratí aÏ uplynutím volebného
obdobia, ale strany môÏu pol roka pred
voºbami verejne prezentovaÈ aj volebné
odli‰nosti.
V ‰estnásÈãlennej vláde bude maÈ Smer
jedenásÈ ãlenov, SNS troch a HZDS dvoch.
Zhruba polovicu ministerstiev Smeru
obsadia ºudia, ktorí neboli zvolení za
poslancov. Fico t˘m chce zaistiÈ, aby po
prípadnej chybe do 24 hodín opustili
ministerstvo a nemali pritom kryt˘ chrbát
poslaneck˘m mandátom. Podobné prípady
totiÏ v minulosti ako ‰éf opozície kritizoval.
V˘kon vládnej funkcie ãasto súvisí so
straníckou politikou, hovorí politológ
Miroslav Kus˘. “Takzvané chyby robia
ministri na pokyn straníckych ústredí,
nerobia to ako autokratické osobnosti,” tvrdí.
Postup, ktor˘ zvolil Fico, sa mu javí ako
veºmi autokratick˘, ministri budú od
premiéra “závislí”. Bude staãiÈ iba
podozrenie a premiér takto ministrov do 24
hodín zlikviduje, mieni Kus˘.
Líder národniarov Slota ohlásil novú éru.
Verí, Ïe koalícia vydrÏí nielen toto volebné
obdobie, ale aj ìal‰ie ‰tyri roky. “Tak nech
nám Pán Boh pomáha a vy tieÏ s spolu s
ním,” povedal. Líder HZDS Meãiar
poznamenal, Ïe vláda nebude maÈ
prívlastok, ale bude maÈ historickú úlohu
obstáÈ v európskom priestore.
Nová koalícia bude maÈ v parlamente
podporu 85 poslancov zo 150.

***

zapózovala a fotografi urobili jej posledné
skupinové foto. Potom ãlenovia b˘valej
vlády nasadli do limuzín, ktoré ich odviezli
do prezidentského paláca, kde podali
demisiu. Dzurinda pri odchode z paláca
povedal: “Cítim pokoj v du‰i, vo svedomí.”
Vzápätí starú vládu u prezidenta i na
Úrade vlády vystriedala nová vláda
Roberta Fica. V nej majú v˘raznú väã‰inu
b˘valí komunisti - zo 16 ãlenov vlády ich
v KSS bolo 11. Je to najviac od roku 1990
na Slovensku i v âesku.
Nová vláda pri‰la do Úradu vlády okolo
jedenástej veãer. Odchádzajúci premiér
Mikulá‰ Dzurinda tam nebol a novému
premiérovi Ficovi úrad neodovzdal, hoci
podºa politológa Lászlóa ÖllÂsa by sa to
patrilo.
Protokolár Jarolím Antal hovorí, Ïe “‰tátny
protokol síce neexistuje”, ale odovzdanie
úradu novému premiérovi “patrí k
základnej politickej kultúre”. Neskorá
hodina je podºa neho len v˘hovorka.

***

Denní kronika

Pokračování na str. 6
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VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

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

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

Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a

zábavn˘ch pofiadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

RADOSTN¯ ÎIVOT POSMRTN¯

Komediální pfiíbûh podle povídky Marka
Twaina “Îije nebo je mrtev” líãí ãtvefiici

mlad˘ch francouzsk˘ch malífiÛ, ktefií pfiíjdou
na nápad, Ïe jeden z nich musí b˘t prohlá‰en

za mrtvého, aby v duchu zvyklostí mohl
stát slavn˘m. Na tomto plánu pilnû pracují

vãetnû pohfibu “mrtvého”a zaãíná tak neuvûfiitelná
historka, ve své podstatû humorná i tragická zároveÀ.

Hrají: V. Preiss, O. Vetch˘, L. Vaculík, O. Vízner,
M. Kopeck˘, P. Kostka, J. Somr, J. Jirásková aj.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
uvádí premiérovû televizní film

reÏiséra ZdeÀka Zelenky

(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

nálepka snûmovního opilce.
To je totiÏ pfiíbûh nûkdej‰ího poslance
Petra Kotta, jehoÏ pfied tfiemi lety
“proslavila” opilost ve Snûmovnû a to, Ïe
dal pfiednost sklence alkoholu pfied
klíãov˘m hlasováním ·pidlovy vlády. Za
to jej ODS také vylouãila ze strany.
B˘val˘ poslanec v‰ak hned po volbách
na úfiad práce nemusel: dostal atraktivní
místo odborného referenta ve V‰eobecné
zdravotní poji‰Èovnû. “Jaká je má náplÀ
práce? Vlastnû je to spí‰ pozice poradce
fieditele VZP,” fiíká Per Kott.
Je‰tû spí‰ v‰ak jde o ãekání na lep‰í post.
Informace MF DNES potvrdily dva na
sobû nezávislé zdroje: s Kottem se poãítá
na místo ‰éfa stfiedoãeské poboãky
zdravotní poji‰Èovny. Tuto poboãku
ministrem zdravotnictví dosazen˘ nov˘
fieditel celé VZP osamostatnil od té
praÏské.
“Tak to víte víc neÏ já. Pokud se tak ale
stane a dostanu takovou nabídku, bránit
se nebudu. Bral bych to i jako ‰anci zaãít
znovu a oãistit své jméno,” fiíká Petr Kott.
Velmi dobfie uÏ ví, co by udûlal jako první
vûc, pokud by se stal fieditelem poboãky,
která rozhoduje o více neÏ deseti
miliardách ze státního rozpoãtu. “Je nutná
revize smluv se zdravotnick˘mi
zafiízeními,” fiíká.
Tedy zbavit se tûch lékafiÛ a zdravotních
ústavÛ, které nepracují dobfie. A proã
zrovna Petr Kott, kter˘ s fiízením podobné
instituce nemá zku‰enosti? Vyjádfiení
fieditele VZP ãi ministra Davida Ratha se
MF DNES získat nepodafiilo.
Petr Kott v‰ak byl tím, kdo sv˘m hlasem
pfiispûl âSSD a KSâM k prosazení
nûkter˘ch zákonÛ, mimo jiné o síti
neziskov˘ch nemocnic. Je post ve VZP
odmûnou za hlasování?
“Myslet si o tom samozfiejmû mÛÏete
cokoliv. Faktem je, Ïe já povaÏuju
vytvofiení sítû neziskov˘ch nemocnic za
dÛleÏité,” fiíká Kott.

***

Konãící politici odcházejí
do ciziny

Praha-mfd/Milan Vodiãka-¤adu politikÛ
ãeká odchod z ãeské scény, proto plánují
kariéru v cizinû. B˘val˘ lidoveck˘
poslanec Jifií Karas, nesmifiiteln˘ odpÛrce
potratÛ a svazkÛ homosexuálÛ, by se
mûl stát zástupcem ãeského velvyslance
v Uzbekistánu. Karel Kühnl bude moÏná
zastupovat âR v Egyptû.
“Ano, mûl bych jet do Uzbekistánu,” fiekl
v úter˘ Karas. Dodal v‰ak, Ïe je‰tû
nepadlo definitivní rozhodnutí. “Zatím
absolvuji nezbytné ‚koleãko’ na
ministerstvu zahraniãí a v pátek jsem
sloÏil poÏadovanou zkou‰ku z ru‰tiny na
úrovni státní zkou‰ky.”
Karas není v zahraniãní politice Ïádn˘
nováãek. Vefiejnost ho více zná kvÛli jeho
návrhu zákona na úpln˘ zákaz interrupcí
a odporu proti umûlému oplodÀování ãi
eutanazii.
Jeho názory byly ãasto vnímány jako
velmi kontroverzní, takÏe pfied ãasem
musel dokonce vedení lidovcÛ slíbit, Ïe
do voleb nebude pfiedkládat dal‰í návrhy
zákonÛ, aby stranû neodrazoval voliãe.
Mnohem ménû vefiejnost vnímala jeho
zájem o zahraniãní politiku. Karas byl
dlouhé roky ãlenem zahraniãního v˘boru
Poslanecké snûmovny a napfiíklad i
místopfiedsedou stálé parlamentní
delegace do OBSE.
“PrÛpravu mám dostateãnou,” fiíká Karas,
jenÏ hovofií anglicky, rusky, nûmecky a
francouzsky. “Oblast Stfiední Asie zná

málo lidí tak dobfie jako já,” uvádí s
odkazem na ãasté náv‰tûvy a “upfiímn˘ a
opravdov˘ zájem o tuto ãást svûta”.
Na pfiípadné námitky, jak bude pÛsobit
konzervativní katolík v pfieváÏnû
muslimské zemi, fiíká: “Jedu tam rád,
protoÏe jsou tam velmi hodní lidé.
NetouÏím po PafiíÏi.”
Do diplomatick˘ch postÛ, vût‰inou v‰ak
na vy‰‰í úrovni, mífií i mnoho Karasov˘ch
minul˘ch i souãasn˘ch kolegÛ z politiky.
Napfiíklad b˘val˘ sociálnûdemokratick˘
ministr a poslanec Petr Lachnit by se mûl
stát velvyslancem v Polsku.
ProtoÏe se jeho volba nezamlouvá
prezidentu Václavu Klausovi, pouÏívala
sociální demokracie jako prostfiedek
nátlaku Karla Dybu: tento b˘val˘ ministr
Klausov˘ch vlád by mûl b˘t velvyslancem
pfii OECD v PafiíÏi a sociální demokraté
naznaãili, Ïe by ho mohli z vládního
seznamu ‰krtnout.
Na velvyslaneck˘ post do Vídnû mífií i
nûkdej‰í praÏsk˘ primátor Jan Koukal.
Objevily se nepotvrzené zprávy o tom, Ïe
dosluhující ministr obrany Karel Kühnl by
se mohl stát velvyslancem v Egyptû.
PÛvodnû se v souvislosti s Kühnlem
nejãastûji hovofiilo o Japonsku, tam v‰ak
bude velvyslancem Jaromír Novotn˘,
kter˘ tam pfiejde z úfiadu v indickém Dillí.
Tím uvolní místo pro b˘valého velvyslance
pfii OSN Hynka Kmoníãka, jenÏ pfiejde
právû do Indie.

***

Návrat k dávnemu prípadu:
za ão odsúdili kÀaza

Bratislava-sme/MONIKA ÎEMLOVÁ-
Pred ist˘m ãasom denník SME písal o
sudcoch, ktorí súdili za komunizmu za
prejav viery kÀazov a sudcami sú aj dnes.
Jedn˘m z prípadov bola kauza
franti‰kánskeho kÀaza Bystríka Janíka,
ktorého Okresn˘ súd v Poprade odsúdil
v 80. rokoch na 28 mesiacov
nepodmieneãne za podvod.
·tefan Harabin, sudca, ktor˘ vtedy kÀaza
súdil, odmieta, Ïe by ho odsúdil za prejav
viery. Podºa jeho názoru bol Janík
odsúden˘ za podvod ako majetkov˘
delikt, o ãom podºa neho nepochybne
svedãia aj rozsudky Okresného súdu v
Poprade a rozsudok odvolacieho súdu.
Na ponuku denníka SME na rozhovor na
túto tému nereagoval.
Denník SME zisÈoval detaily tohto
prípadu, oslovil mnoh˘ch svedkov a
oboznámil sa s archívnym dokumentmi.
Trvalo pomerne dlho, k˘m sa podarilo
podrobn˘m pátraním zhromaÏdiÈ
dostatok informácií.
·tefan Harabin sa pred t˘ÏdÀom stal
ministrom spravodlivosti.

Prípad iniciovala ·tB
Prípad iniciovala ·tB, ktorá v spolupráci
s políciou dosiahla to, Ïe franti‰kán Bystrík
Janík i‰iel na viac ako dva roky do väzenia.
Cel˘ prípad opierali o v˘poveì jedinej,
psychicky labilnej Ïeny. Okrem toho
prípad vyuÏili aj na celkové monitorovanie
Rehole franti‰kánov na Slovensku.
Bystrík Janík uÏ neÏije, svetlo do celého
prípadu v‰ak vná‰ajú ºudia, ktorí si na
jeho odsúdenie pamätajú.

KÀaza podporovala zboÏná vdova
Janík bol sirota a chudobn˘, tajne
vysväten˘ franti‰kánsky kÀaz z Liptova.
V blízkej obci b˘vala zboÏná bezdetná
vdova, ktorej meno nezverejÀujeme. Keì
sa o Janíkovi dozvedela, rozhodla sa ho
podporiÈ.
Zaãala mu dobrovoºne dávaÈ peniaze a
posielaÈ balíky. Podporovala nielen jeho,

12.7.2006
B˘val˘ snûmovní pijan Kott

bude ‰éfovat ve VZP
Praha-mfd/Lenka Petrá‰ová-Exposlanec
ODS Petr Kott se má podle informací MF
DNES stát ‰éfem stfiedoãeské poboãky
VZP. Nejlep‰í kvalifikací na lukrativní
pracovní místo je tedy podle ministra
Ratha zfiejmû celonárodní ostuda a

zvolen pfiedseda ze soc. dem., aniÏ by se
pfiitom strana musela k ãemukoli
zavazovat. Teãku za tím ale hodlají uãinit
pfii dal‰í schÛzce ve stfiedu.

Zájem v‰ech na ustavení Snûmovny
deklaroval také pfiedseda zelen˘ch Martin
Bursík.

***

Pokračování ze str. 5
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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
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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!

ale aj miestny kostol.
âasom sa medzi Àou a Janíkom vytvoril
blízky vzÈah, aÏ ju poprosil, aby sa stala
jeho duchovnou matkou a dala mu
materské poÏehnanie po jeho vysviacke
za kÀaza. Potom ho hlavne v rokoch
1978 aÏ 1983 finanãne aj materiálne
dobrovoºne podporovala.

Preru‰ili kontakty s priateºmi
Po hromadnom zákroku e‰tebákov na
Kvetnú nedeºu v roku 1983 sa franti‰káni
rozhodli preru‰iÈ v‰etky kontakty s ºuìmi,
aby ich nedostali do problémov.
Aj Janík sa so svojou náhradnou matkou
prestal stretávaÈ. Tá to psychicky
neuniesla.
Celú situáciu sa Ïena rozhodla rie‰iÈ
svojsky. PosÈaÏovala sa svojmu
príbuznému, ktor˘ pracoval na ·tB.
Povedala, Ïe Janíkovi dávala peniaze a
Ïe ju podviedol, lebo uÏ k nej nechodí.
E‰tebáci sa jej tvrdení chytili a cel˘ prípad
rozpracovali. UÏ dávnej‰ie na Janíka
viedli spis Cyril.

·tB vyuÏila, Ïe vdova je labilná
V správe zo stretnutia, podpísanej 23.
januára 1984 náãelníkom ·tB v Poprade,
majorom Nováãkom, e‰tebáci pí‰u o
prvom kontakte s touto Ïenou. Jej stav si
uvedomujú, pí‰u, Ïe ide o “psychicky
naru‰enú osobnosÈ”.
Na ich otázku, ãi dávala Janíkovi nejaké
peniaze, povedala, Ïe áno, ale nevie si
spomenúÈ koºko. “Pôsobila dojmom
nevyrovnaného ãloveka, psychicky
labilného, ktor˘ sa snaÏí udrÏaÈ doteraj‰í
vzÈah medzi Àou a Janíkom. Z toho zrejme
vypl˘va aj stra‰enie Janíka, Ïe pôjde na
bezpeãnosÈ a v‰etko oznámi,” pí‰e sa v
správe.
Denník SME má k dispozícii aj ìal‰ie
záznamy ·tB zo stretnutí s Àou. V auguste
uÏ rozprávala aj o jeho stykoch na
nelegálnu Rehoºu franti‰kánov a o tom,
koºko mu kedy dala peÀazí.

Prípad i‰iel na políciu do Prahy
Potom ju uÏ e‰tebáci odovzdali policajtom
v Poprade, ktorí Janíka obvinili z trestného
ãinu podvodu.
Poãas vy‰etrovania urobili domové
prehliadky u franti‰kánov, zhabali im
náboÏenskú literatúru a viacer˘ch z nich
sa p˘tali, naão im je náboÏenská literatúra,
prípadne, ãi vedia, Ïe je Janík ãlenom
vtedy zakázanej franti‰kánskej rehole.
Keì sa v Prahe vtedaj‰í kardinál Franti‰ek
Tomá‰ek a provinciál - predstaven˘
franti‰kánov dozvedel, Ïe po Janíkovi
idú e‰tebáci, snaÏil sa hneì celú vec daÈ
do poriadku. Îena mu napísala niekoºko
listov, Ïe ju Janík nenav‰tevuje.
Bolo v‰ak uÏ neskoro. Dokumenty
e‰tebákov o nej dostával aj prv˘
námestník federálneho ministerstva
vnútra, ktor˘ dával súhlas na ìal‰í postup.
V byte, kde sa Janík zdrÏiaval, bol
namontované priestorové odpoãúvacie
zariadenie.

Súd Janíka najprv oslobodil
Prípad dostal na Okresnom súde v
Poprade senát ·tefana Harabina.
Îena zrejme vypovedala zmätoãne.
Peniaze nechcela vrátiÈ, opakovala, Ïe
mu ich dávala dobrovoºne ako matka
synovi, Ïe ich od nej nep˘tal a chcela,
aby sa urovnal ich vzÈah.
Janík hovoril, Ïe balíky aj peniaze bral,
lebo mu ich sama dávala a keby si ich
nevzal, hnevala by sa.
Prokurátor navrhoval nepodmieneãn˘
trest, lebo ide o spoloãensky nebezpeãn˘
trestn˘ ãin. Senát Janíka najprv oslobodil.
Prokurátor sa odvolal na krajsk˘ súd, kde
Ïena v˘poveì zmenila v tom, Ïe Janík od

nej peniaze p˘tal a doklady a po‰tové
ústriÏky o tom vraj na jeho pokyn spálila.

Na druh˘ raz dostal 28 mesiacov
Krajsk˘ súd oslobodzujúci rozsudok zru‰il
a vrátil prípad na okres. Îena bola znovu
vypovedaÈ. Tentoraz povedala, Ïe
peniaze Janíkovi dávala aj preto, lebo ju
“zhypnotizoval ako Ho âi Min Francúzov
vo Vietname”. Tvrdila, Ïe kÀaz ju len
vyuÏíval, aby od nej vylákal peniaze.
Harabinov senát Janíka vtedy na návrh
prokurátora odsúdil na nepodmieneãn˘
trest 28 mesiacov.
Hoci sa Janík odvolal, krajsk˘ súd trest
potvrdil. Keì Ïiadal odklad nástupu do
väzenia pre svoj zl˘ zdravotn˘ stav, súd
mu to zamietol s t˘m, Ïe jeho zdravotn˘
stav posúdi väzensk˘ lekár.
Po uzavretí prípadu i‰iel vy‰etrovateº
Závada na Krajskú správu ·tB v Ko‰iciach
informovaÈ, ako sa to skonãilo. E‰tebáci
potom spis uloÏili do archívu.

Vdova Janíka udala, lebo ju urazil
Îena má aj dnes problémy so zdravím.
Trvá na tom, Ïe Janíka musela udaÈ. Ako
dôvod v‰ak uvádza, Ïe o nej v Slobodnej
Európe Janík spolu s Antonom Hlinkom
vyhlásili, Ïe je hlúpa: “Vy by ste ão urobili?”
Poprela, Ïe ho udala, lebo jej ch˘bal ako
syn. To s t˘m vraj niã nemá, i‰lo len o tú
Slobodnú Európu.
Keì sme jej ukázali materiály ·tB, bola
prekvapená. DesaÈstranovú v˘poveì na
polícii vraj nikdy nepodpísala, povedala,
Ïe to museli sfal‰ovaÈ.
Hoci tvrdila, Ïe nikdy neudávala celú
rehoºu, zo spisu vypl˘va, Ïe o nej
vypovedala. Hovorila o tom, ako
podporovala viacer˘ch farárov, ale
nestarala sa o to, kam jej peniaze idú.
To, Ïe kÀazov podporovala, vedela aj jej
sestra, ktorá b˘va v susednom dome.
Sama im totiÏ niekedy varievala, robila
kuchárku v jedálni.
V celom súdnom spise je len jeden
dokument od ·tB - informácia pre
policajtov, kde sa podºa e‰tebákov Janík
zdrÏiava.

UkáÏka práce ·tB proti kÀazom
Miroslav Lehk˘ z Ústavu pamäti národa
povedal, Ïe kauza Janík je typick˘ prípad,

ako ·tB vyuÏila hocião, aby potrestala
kÀaza. “Súdy sa vyh˘bali poru‰eniu
základného práva na vierovyznanie
napríklad aj tak, Ïe keì u niekoho na‰li
zahraniãnú náboÏenskú literatúru,
kvalifikovali to ako trestn˘ ãin ohrozenia
devízového hospodárstva alebo
po‰kodzovanie záujmov republiky v
cudzine.”
Prípad franti‰kána Bystríka Janíka nie je
ojedinel˘. Komunistická ·tB beÏne
spolupracovala s políciou, aby dostali
pred súd ºudí, ktor˘ch b˘val˘ reÏim
povaÏoval za nebezpeãn˘ch.
Svoju úlohu v tom zohrali aj súdy. Viacerí
sudcovia sa dnes bránia, Ïe postupovali
len podºa vtedaj‰ích zákonov. âi vedeli o
tom, akú úlohu v podobn˘ch prípadoch
hrala ·tB, je ÈaÏké dokázaÈ.
Prípad kÀaza sa dostal pred senát ·tefana
Harabina.

***
Gönczová:

Di‰tancujte sa od SNS
VIEDE≈ , BUDAPE·Ë -sme (ãtk, tasr)-
Maìarsk˘ premiér Ferenc Gyurcsány
vãera vyzval, aby bola nová slovenská
vláda posudzovaná aÏ na základe jej
ãinov. Budape‰È v‰ak podºa neho má
“urãité obavy” pre protimaìarské v˘roky
‰éfa koaliãnej SNS Jána Slotu.
ÎiadosÈ, aby sa slovenská vláda
di‰tancovala od Slotov˘ch v˘rokov, vãera
na stretnutí s nov˘mi ministrom zahraniãia
tlmoãila aj ‰éfka maìarskej diplomacie
Kinga Gönczová. “PoÏiadala som pána
ministra Kubi‰a, aby sa v prípade, Ïe sa
stane opäÈ ãosi podobné, predseda
slovenskej vlády od toho zreteºne
di‰tancoval a ubezpeãil, Ïe nejde o vládny
postoj,” povedala. Ocenila, Ïe Kubi‰ sa
uÏ pred ãasom vyjadril v tom zmysle, Ïe
intoleranciu a xenofóbiu nepovaÏuje za
prijateºnú.
Predseda zahraniãného v˘boru
maìarského parlamentu Zsolt Németh
(FIDESZ) po vãeraj‰ích rozhovoroch
Gönczová - Kubi‰ povedal, Ïe zloÏenie
slovenskej vládnej koalície vzbudzuje
obavy a reakcia maìarskej vlády je príli‰
opatrná a vyãkávacia. “Vláda by mala

Slovensku jednoznaãne povedaÈ, ão od
nej oãakáva,” povedal Németh a dodal,
Ïe medzinárodné reakcie nie sú vôbec
také opatrné, priãom ako príklad
spomenul pozastavenia ãlenstva Smeru
vo frakcii socialistov v Európskom
parlamente.

***

Vedení ODS o návrhu na
ãtyfikoalici zfiejmû nevûdûlo

Návrh na vytvofiení ãtyfikoalice ODS,
âSSD, lidovcÛ a zelen˘ch údajnû v
pondûlí zaznûl bez vûdomí nejvy‰‰ího
vedení ODS, tedy stranického grémia.
Podle informací Práva se jednalo o
sóloakci stranického ‰éfa Mirka
Topolánka a pfiedsedy poslaneckého
klubu Vlastimila Tlustého.

***
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âesk˘ jazyk pro dospûlé studenty
Tento t˘den úspû‰nû skonãil tfietí roãník „ âeského jazyka pro dospûlé“. Kursy
probíhají v Torontû jiÏ tfietím rokem. Nov˘ cyklus zahajujeme obyãejnû poslední
t˘den v mûsíci záfií,  konãí kolem vánoc, v lednu otevíráme druh˘ cyklus, kter˘
pokraãuje do jarních prázdnin a po jarních prázdninách následuje poslední cyklus
do konce ‰kolního roku.
 Kursy jsou urãeny zaãáteãníkÛm, mírnû pokroãil˘m a pokroãil˘m studentÛm
ãeského jazyka.  Moji studenti jsou rodilí Kanaìané nebo Kanaìané, ktefií pfii‰li do
této zemû se sv˘mi rodiãi  jaké malé dûti. Nûkteré studenty nepoutají Ïádné rodinné
vazby s ãeskou zemí, ale na‰li si tam pfiátele nebo známé pfii sv˘ch cestách do
âeska si  zamilovali tuto zemi a mají snahu se nauãit  i její jazyk.
 Nûktefií studenti zÛstávají v kursu po celou dobu jeho trvání, jiní jsou tu rok nebo dva
a noví pfiicházejí kaÏdé záfií. Na‰e pondûlní veãery se tak postupnû staly spoleãenskou
událostí, nejsou to pouze kursy jako ve ‰kole, kde se uãíte, dostanete úkol a jdete
domÛ. Studenti sem pfiichází rádi, o pfiestávce si nad kávou„ poklábosí“ se sv˘mi
spoluÏáky, nûkdy zÛstaneme po skonãení kursu a jdeme „ na jedno“ do nedaleké
restaurace nebo nûkdo pfiinese láhev vína a uãíme se praktické ãeské : „Na zdraví“.
 Úspû‰nû se spolu prodíráme trnit˘mi hou‰tinami ãeské gramatiky - jejími sedmi
pády, nelogick˘mi rody , neustále se mûnícími koncovkami; studenti zápasí s
v˘slovností ãeského „fi“ a udivenû kroutí hlavou nad sloÏitostí i/y . Já potom s
povdûkem srovnávám jednoduchost a lehkost gramatiky anglické v porovnání s
ãeskou.
   Kursy zmûnily svoje pÛsobi‰tû a organizátora. Pfiestûhovali jsem se z
Masaryktownu do centra  Toronta, takÏe dostupnost je nyní snaz‰í  jak pro zájemce
z Misssissagua tak pro zájemce ze Scarborough. Na‰e nové místo je blízko stanice
metra St. Clair a Yonge St.

Eva Miãková
uãitelka

Nov˘ kurs zaãne koncem mûsíce záfií 2006. Pfiihlásit se mÛÏe kaÏd˘ zájemce:

CZECH LANGUAGE FOR ADULTS
beginners, intermediate, advanced

Starting late September 2006,
9 lessons, 2 hours per lesson, $ 160.00 incl.tax

Downtown location
For more information contact :

e- mail: eva_mickova@hotmail.com
or cell :  416/826 - 8396

V˘kladov˘ slovník pro personalisty
aneb, jak ãíst a psát hodnocení

Znûní posudku V˘klad
Má mimofiádnû vysokou kvalifikaci Dnes neudûlal pfiíli‰ velké blbosti
Pfiiãinliv˘ a vytrval˘ Paliãat˘ jako osel
Spoleãenská povaha âasto chlastá
VyuÏívá v‰ech moÏností ke svému âasto chlastá s nadfiízen˘mi
dal‰ímu rozvoji
Má neomezen˘ potenciál Pfied dÛchodem se ho sotva zbavíme
Má postfieh a invenci Perfektnû vym˘‰lí v˘mluvy
Ne vÏdy pfiesnû plní pokyny Myslí mu to lépe neÏ nadfiízen˘m
nadfiízen˘ch
Je taktní Ví, kdy má drÏet hubu
K plnûní úkolÛ má tvÛrãí pfiístup VÏdy se mu podafií najít nûkoho, kdo práci udûlá

za nûj
Ochotnû pracuje i po skonãení Má doma pûknou megeru
pracovní doby
Je precizní a nepfiehlédne Neskuteãnû nudn˘
sebemen‰í detaily
Má vÛdãí schopnosti Má mimofiádnû siln˘ hlas
Je vtipn˘, má smysl pro humor Vût‰inu pracovní doby tráví na Internetov˘ch

stránkách s anekdotami
Má mimofiádné organizaãní schopnosti Dafií se mu chodit vãas do práce
Je loajální Není schopen získat jinou práci
Má rád svoji práci Mohlo by se mu ubrat na platu
âasto konsultuje problémy s kolegy UÏ nám jde v‰em na nervy
a nadfiízen˘mi
Je perspektivní Má pfiíbuzné na fieditelství
Je perspektivní, pÛjde dál UÏ aby ‰el
Efektivnû vyuÏívá pracovní dobu âasto se dívá na hodinky
Je vynalézav˘ VÏdy si najde sto dÛvodÛ aby dûlal cokoli,

 jen ne to co má
Pfiísn˘, ukáznûn˘, zásadov˘ Prostû blbec

Jaroslav Hutka: VOLBY
Jeden pfiítel ekonom mi ve volební sobotu v noci po mobilu napsal: “Nezoufej, kdyby
ses voleb vÛbec neúãastnil, tak mají zelení v Praze jen jeden mandát a komunisti
101 hlasÛ v parlamentu.”
 Já si tohle nemyslel, ale ani nezoufal. Sedûl jsem uÏ v bezpeãí prostorné hospody
Lemon Leaf dole v na‰em baráku a snaÏil se u belgického kvasnicového piva nûjak
zpracovat ‰ok z toho, co se mohlo stát.
Bûhem odpoledne ve volebním centru zelen˘ch ke mnû totiÏ zaãali novináfii nosit
zprávy, Ïe skáãu dopfiedu. Tváfiili se pfii tom divnû. Já to ale nepovaÏoval za
problém. Moje strategie byla jít po preferenãních hlasech. KaÏd˘, kter˘ dostanu,
dostávají i zelení. Smysl mé kandidatury byl pomoci zelen˘m. A to se tím krouÏkováním
dûlo. JenÏe pak mi jedna novináfika vysvûtlila, Ïe Katefiina Jacques je vykrouÏkovaná
jako první, pak já, a Bursík, pfiedseda strany, je v této chvíli tfietí. A jelikoÏ je málo
hlasÛ, tak do parlamentu v Praze projdou za zelené jen dva. A mû polil pot. Já bych
tedy pomohl zelen˘m tím, Ïe bych jejich ‰éfa nevpustil do parlamentu!
Vy‰el jsem ven pfied kavárnu. Byl svûÏí chladn˘ vzduch a nebe bylo plné sviÏnû
plujících bachrat˘ch mrakÛ. Námûstí Republiky a kus ulice Na Pofiíãí byly pfií‰ernû
rozkopané. Na toto místo jde jakási mocná investice a staví se systémem fasádního
kapitalismu. Nechají se obvodové zdi a vnitfiek se zaplní nûãím zrovna v té chvíli
úãeln˘m. Bez ohledu na historii a místo. Památkáfi se obvodové zdi naÏere a po
památce nezÛstane stopa. Je‰tû pfied nûjak˘m ãasem jsem do toho komplexu
ilegálnû vlezl a díval se, co na‰li archeologové. Teì uÏ je v‰e ztracené a vládnou
tu jen bagry a beton. Jsem zvûdav, kdy nûkoho napadne dát na tu zdechlou
obvodovou zeì mramorovou desku se slavnostním nápisem: „V tomto domû napsal
Josef Kajetán Tyl text ke slavné písni Kde domov mÛj?.“ A nûkdo tam do‰krábe
hfiebíkem A MÉL PRAVDU!
 Za‰el jsem do supermarketu za rohem, dal si italskou zmrzlinu, potloukal se po tom
nesmyslnû rozházeném námûstí, telefonoval jsem a snaÏil se nemyslet na nic.
Zemû se toãí a slunce i teì kolem ‰esté veãer uÏ je pfiíjemnû vysoko nad obzorem.
Brzy bude léto.
 Vrátil jsem se do skrumáÏe kamer, notebookÛ a v‰elijak˘ch lidí a milá paní
Roleãková, tisková mluvãí zelen˘ch, mi fiekla pfiísn˘m hlasem:
“Máte hodnû preferenãních hlasÛ.” Srdce se mi zastavilo. TakÏe je to tak! Tak jsem
si sedl na lavici úplnû dozadu k Ditû Horáãkové, která chodí s mou Ïenou Katefiinou
na bfii‰ní tance. âerné vlasy si teì odbarvila úplnû na zlato. V listopadu 1989, kdyÏ
vidûla, do jakého zmatku jsem sem vpadnul, tak mi nabídla, Ïe mi pomÛÏe. Nûkolik
mûsícÛ mi dûlala manaÏerku, takÏe se tak i seznámila se zelen˘m Milanem
Horáãkem.
KdyÏ jsem do tohoto volebního centra zelen˘ch pfii‰el dnes kolem ãtvrté, tak zde
je‰tû panovala svûÏest a radost. Vzduch i obliãeje lidí byly plné slavnostního
oãekávání. Teì svûÏest i radost opadávaly, místo oãekávan˘ch deseti procent se
to ustálilo na ‰esti a já byl okrouÏkovan˘ jako slepice. Povídali jsme si s Ditou o
dûtech a o jejich ‰kolách. Nûktefií novináfii zklamanû pakovali své notebooky a
odcházeli jinam. Udûlal jsem si mezi lidmi dal‰í koleãko. Padaly na mne ponûkud
divné pohledy. MoÏná i nepfiátelské.
 “Vypadá to, Ïe vyhodí‰ Bursíka. To ti drÏíme palce. To by bylo dobré,” promluvila
na mne z niãeho nic s úsmûvem jedna mladá holka. Usmál jsem se na ni taky, ale
nejspí‰ docela pfiihlouple. Nefiekl jsem nic. Politika je záleÏitost aliancí. UÏ mi tu
vzniká moje vlastní frakce.
·el jsem si zase sednout dozadu k Ditû, co nejdál od gigantické obrazovky a
informovan˘ch lidí. Velk˘mi okny dopadalo dovnitfi pÛvabné svûtlo, které je jen na
jafie. Pak se ke mnû prodral Milan Horáãek a fiekl klidnû: “Se‰ tfietí,” a mnû spadl
kámen ze srdce. Milan se nem˘lí.
 Objevilo se jídlo, ‰el jsem si stoupnout do fronty a atmosféra se propadala a
propadala. Paní Roleãková mi je‰tû vãera psala, aÈ vezmu kytaru, Ïe u lidovcÛ to
b˘valo vÏdycky hezké, Ïe kdyÏ se nûco podafiilo, tak si s Luxem zazpívali. Já si
neumím s lidmi jen tak zazpívat, zpívám z jin˘ch dÛvodÛ, ale zase jsem nechtûl, aby
si mysleli, Ïe jsem nafoukanec. Dûdeãek vzal kytaru taky, ale na zpûv uÏ nedo‰lo.
Kousek ode mne se najednou udûlalo hluãno a rozsvítila se svûtla a ‰est lidí se pro
kamery rozradovalo, Ïe se dostali do parlamentu. Podle logiky jich mûlo b˘t
dvanáct. Ten volební systém je nûjak˘ africk˘. Siln˘ dostane najíst víc a mal˘ nic.
Evropská tradice je nechte malink˘ch pfiijíti ke mnû…
 Prostor se vyprazdÀoval a já oddaloval odchod jen proto, Ïe jsem musel s kytarou
pfies cel˘ sál a nûkdo by mû mohl pfiepadnout, aÈ zahraju. Stmívalo se. Tak jsem
nakonec kytaru popadl a probûhl mezi zbyl˘mi lidmi. U v˘chodu jsem narazil na
Bursíka.
„âlovûãe, já tû málem vyhodil. Docela jsem z toho mûl nervy.“
„Opravdu? Já mûl tolik práce, Ïe jsem to ani nesledoval,“ zalhal mi Bursík a podíval
se na mû s pfiátelsk˘m v˘razem politika. Volby skonãily a cesty se rozcházejí. Ty
na‰e o 349 hlasÛ. On teì nastupuje do závratného a nebezpeãného v˘tahu moci
a já se zase vracím jako svobodn˘ pû‰ák do krajin umûní. V duchu jsem mu popfiál
mnoho ‰tûstí.
U Obecního domu jsem si zastavil taxíka, kytaru s úlevou hodil na zadní sedadlo a
dojel do klidu a bezpeãí domova. Podíval jsem se je‰tû v televizi na hysterick˘ projev
pfiedsedy vlády a prezidentovo jedovaté opojení vítûzstvím a ‰el dolÛ do hospody
za synem Vavfiincem.
 Vavfiinec uÏ tfietí rok studuje v PafiíÏi na Sorbonnû práva a je fascinován politikou
souãasnou i tou celou historickou. Ale jelikoÏ vyrostl ve Francii, tak nevidí svût z
ãeské perspektivy a to je velmi osvûÏující. Pfiistoupila k nám nová servírka.
·ikmooká. NeÏ se staãila zeptat, jestli si dáme dal‰í belgické pivo Hoegaarden, tak
jsem ji zaãal anglicky zpovídat, odkud je. Z ostrova Mauritius, jak ta modrá známka.
Anglická kolonie, ale rodn˘ jazyk má francouz‰tinu. Tak zaãali s Vávrou mluvit
francouzsky a já mezitím skoãil nahoru pro psa.

 Courali jsme se psem ulicemi a Vavfiinec mi vysvûtloval, jak vznikl v Americe a
Evropû prezidentsk˘ systém. Asi jsem moc neposlouchal, protoÏe si to uÏ nepamatuji.
ProÏíval jsem jen, jak na mnû praskají obruãe napûtí, které jsem ty tfii volební mûsíce
nesl. Pak jsme ‰li je‰tû na dobré italské víno do Bokovky a mám pocit, Ïe jsme
doprobrali zbytek svûta. Nejsem si uÏ úplnû jist, jestli mû pak domÛ dovedl pes a
nebo já psa, ale kdyÏ jsem se druh˘ den vzbudil, bylo mi dobfie, jak uÏ dlouho ne.
Volby skonãily a já jsem zpátky ve svém vlastním svûtû. Vyskoãil jsem z postele s
radostí vítûze.

 21. ãervna 2006
***
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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

Obleãená v bílém

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!

Kdo porazí skunka - na nervy si brnká
Dnes ráno jsem vidûl souseda Steva, jak nasedá na kolo a optal jsem se, zda uÏ
prodal svÛj parádní Jeep, kter˘m jezdívá do práce.
„Kdepak,“ fiekl, „Jeep je zaparkovan˘ po osy ve vodû na farmû mého tchána, aby
se odsmradil,“ fiekl Steve a odplivnul si. Vysvûtlil mi neochotnû, Ïe pfiejel v nedûli
skunka a vozidlo tak stra‰nû smrdí, Ïe se teì om˘vá spodek auta  ve vodû.
AspoÀ t˘den, fiekl a odjel na kole do práce.
Jako synek jsem horlivû ãítal knihy E. T. Setona o kanadsk˘ch zvífiatech; téÏ o
skunkovi, jehoÏ tvar, barvu i zpÛsob obrany stfiíkáním smradlavé tekutiny jsem
znal.
Smrad skunka se nedá popsat - musí se ucítit. Skunk v nebezpeãí zvedne ocas,
otoãí se zadkem k útoãníkovi a vystfiíkne proud Ïlutavé tekutiny. Pach nelze k
niãemu pfiirovnat a kdo ho zná, si ho s jin˘m smradem nemÛÏe splést.
Prvnû jsem pach cítil ze sousedova psa, kterého om˘vali rajãatovou ‰Èávou. Proã
rajãatovou nevím, a pfiece pes nesmûl do domu nûkolik t˘dnÛ.
Bydleli jsme na pfiedmûstí Sudbury v Chelmsfordu, kde pfiíroda se plíÏila do
lidsk˘ch obydlí bez ustání; jednou ãasnû ráno, kdyÏ jsem spûchal do práce, jsem
témûfi pfiehlédnul skunka na zahradû. Kráãel napfiíã, a kdyÏ mne uvidûl, zvednul
ocas jako svíãku a natoãil zadek smûrem ke mnû, ale tehdy jsem uÏ vûdûl dost o
skuncích, abych okamÏitû ustoupil zpátky do dvefií, skunk spustil ocas a ‰el dál na
pozemek k sousedovi.
Vyprávûl jsem své ranní setkání kolegÛm v práci, v‰ichni fiíkali, Ïe jsem mûl ‰tûstí,
Ïe kdyby mne skunk pokropil, tak nesmím vstoupit do kanceláfie mûfiiãÛ-geologÛ
na ‰achtû Falconbridge nejménû t˘den. A Ïádn˘ sex aspoÀ mûsíc, smál se kolega
Victor Butkewic a vyprávûl nám vlastní historku se skunkem:
- Jednou v sobotu, je‰tû jsem si hovûl v posteli, se do loÏnice vloudila manÏelka
a ‰eptem fiekla, Ïe máme v baráku skunka. Vyskoãil jsem z postele a Ïena mi
vysvûtlila, Ïe ‰la vû‰et prádlo na ‰ÀÛru, nechala otevfiené dvefie a dovnitfi vklouznul
skunk, tvrdila. „Kde je?“ ‰eptal jsem, a ona fiekla, Ïe pod pohovkou v ob˘váku.
Po ‰piãkách jdu do ob˘váku, lehl na koberec a vidûl oãíãka a ãumák smraìocha.
První jsem zavolal bratra, vylíãil situaci a on slíbil, Ïe okamÏitû pfiijede na pomoc.
„MÛj brácha“, fiekl Vic, „je lovec a traper a v pfiírodû se vyzná“.
Za chvíli pfiijel, ale namísto nûjakého loveckého náfiadí pfiinesl video-kameru a
vysvûtlil, Ïe takovou legraci, jak vyháníme skunka zpod pohovky musí natoãit.
Moji Ïenu napadlo, abychom zavolali centrum pro paniku 911, coÏ jsem zcela
bezradn˘ udûlal, zatímco bratr pil kafe a Ïena bledla hrÛzou, co bude.
Spojovatelka 911 mi fiekla, Ïe za chvíli zavolají zpátky co dûlat. Vskutku zavolal
nûjak˘ chlap, fiekl mi, aÈ do ob˘váku nechodíme, a poradil mi aÈ zavolám nûjakého
Jacka Crana, kter˘ se odchytem skunku Ïiví a dal mi telefonní ãíslo na Jacka.
Zavolal jsem Jacka, na‰tûstí byl doma, bylo sobotní dopoledne, a Jack slíbil, Ïe za
hodinu bude u nás v Chelmsfordu.
âekali jsme v kuchyni, pili kafe a poãítali s manÏelkou, co nás to bude stát
vymalovat, vymûnit koberce a nábytek a bratr na‰i paniku natáãel a vyjmenovával
lidi, ktefií se z na‰eho ne‰tûstí pouãí (ale mínil pobaví).
Jack Crane pfiijel pfied polednem, pfiinesl do baráku drátûnou klec a smeták a pod
dohledem nás v‰ech a pfied okem kamery poloÏil klec vedle pohovky, dfiepnul si
a zaãal ke skunkovi mluvit jazykem skunkÛ, kterému jsme nerozumûli. ZároveÀ
pomalounku h˘bal smetákem smûrem k dvífikÛm klece a k mému úÏasu skunk po
kouskách se sunul zpod pohovky smûrem ke kleci a Jack do skunka mluvil aÏ byl
skunk u dvífiek, Jack ho jemnû postrãil smûrem do klece a zavfiel dvífika.
Moje Ïena, pohostinná aÏ pfiíli‰, se optala Jacka, jestli si vypije kafe, a Jack fiekl,
proã ne, a následoval moji Ïenu s klecí v ruce do kuchynû. Îena ukázala na Ïidli
u jídelního stolu, Jack si sednul a postavil klec na stÛl. Nikdo z nás si nesednul.
Jack pochválil kafe a popíjel . Skunk ti‰e sedûl v kleci na stole, a Jack do ticha fiekl,
Ïe to bude stát dvû stovky a já jsem pfiinesl ‰ekovou kníÏku a napsal ‰ek na dvû
stû dolarÛ.
MÛj bratr, kter˘ je‰tû pofiád situaci natáãel, fiekl do mikrofónu kamery:
„Nikdy jsem nevidûl bratra napsat bez odmluv ‰ek tak rychle a bez protestování.“
My geologové, co Victora známe, jsme fivali smíchem. Victor dokonãil své
povídání:
- Jack Crane dopil kafe, vzal klec se skunkem a ‰ek se stolu, vyprovodili jsme ho
z baráku do auta a odjel.
Trochu jsem pyskoval, kolik penûz to stálo, ale manÏelka mne umlãela slovy, Ïe
kdyÏ Jack tu klec vyná‰el ven z kuchynû, chtûla mu dát dal‰í stovku navrch.
Bratr mi pfiipomnûl, Ïe jsme za malování, koberec a nábytek napoãítali dva tisíce,
takÏe se to celé sfouklo za desetinu a mûl bych b˘t ‰Èastn˘ jako blecha v koÏichu.
V‰ichni posluchaãi jsme pokyvovali hlavou, jak to dobfie dopadlo, ale Vic nebyl
hotov:
Veãer mi to nedalo, zavolal jsem Jacka a optal se, co s tím skunkem udûlal. Myslel
jsem si, pfiiznávám, Ïe Jack ãernou kÛÏi se stfiíbrn˘m pruhem ze skunka stáhne a
prodá za dobr˘ peníz. Ale Jack mi fiekl, a nemyslím, Ïe lhal, Ïe skunka odvezl za
Chelmsford do lesa a vypustil na svobodu. A tomu fiíkám dobr˘ byznys, Ïe ten
dÛvod na‰í stra‰né paniky a ztráty dvou set dolarÛ, vypustil na svobodu. Asi jsou
v holportu.
Veãer jsem za‰el za sv˘m sousedem, kdyÏ sekal trávu, a skunkovou historku jsem
mu vyprávûl, abych ho obveselil, kdyÏ bude kvÛli skunkovi t˘den bez auta. Soused
nena‰el ve Vicovû pfiíbûhu Ïádnou útûchu a mstivû vyslovil tuto vûtu:
„Doufám, Ïe jsem tu mrchu smradlavou pfiejel a Jack Crane pfiijde na buben.“
Na‰tûstí málokdo skunka pfiejede, radûji zoufale brzdí anebo vjede do pfiíkopu, aby
se potenciálnímu smradu vyhnul.
Tak soudím, Ïe Jackova Ïivnost vzkvétá a i já mám v zápisníku jeho telefon.
Zdravím a pfiejí hezk˘ den a v‰ecko dobré na kaÏdém kroku.

Ross Firla, Sudbury
***
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Velmistr Hanu‰
Hodiny ‰ly dál, ale uvnitfi se nûco
porouchalo. Vypadalo to, jakoby prasklo
péro. Ne, nezastavily se, ani
nepfiedcházejí, ani nezpoÏìují. Tikají
stejnû hebce jako pfiedtím. Nûco se s
nimi stalo. Ale co? Budu je muset zanést
k hodináfiskému mistru Hanu‰ovi. Tomu
z toho ãtrnáctého, patnáctého ãi
osmnáctého století. Nosí tmavé br˘le a
kulhá. Od nûho jsem je také koupil. Radil
mi: „NezapomeÀte je kaÏd˘ rok zjara
promazat!“ Zapomnûl jsem to dfiív, neÏ
jsem opustil krám a teì se mi má
nedbalost po letech vrací. Hned zítra za
ním skoãím. Bydlí kousek odtud, jestli
neumfiel. Snad ne. Je to opravdov˘ mistr.
Pfiijdu a fieknu: „Va‰e hodinky nejsou v
pofiádku.“ Nemûl bych toho starce
zarmucovat, ale v na‰em mûstû není
lep‰ího hodináfie. Druh˘ den ráno jsem
ho nav‰tívil. Mistr Hanu‰ si nasadil lupu

na levé oko. Otevfiel hodinky a chvíli do
nich hledûl. Pak z nich cosi vyndal a fiekl:
„Mûl jste pravdu, s va‰imi hodinkami
opravdu nebylo nûco v pofiádku. Byly to
totiÏ jediné hodinky, které se vlivem
elektromagnetického záfiení nezastavily.
Ale teì je v‰e v pofiádku.“ Vrátil mi
hodinky, které ukazovaly tfii ãtvrtû na
deset a ãtyfii minuty. Netikaly. Podíval
jsem se pfies v˘lohu na ulici. I na kostelních
hodinách bylo tfii ãtvrtû na deset a ãtyfii
minuty. Pochopil jsem, Ïe jsem právû
mluvil s hodináfisk˘ch velmistrem
Hanu‰em, kter˘ dokázal na dálku zastavit
v‰echny hodiny v mûstû.

(PlzeÀ-Bory, prosinec 1978)
KdyÏ jsem byl na jafie v Praze objevil jsem tam
sbírku sv˘ch vûcí ze sedmdesát˘ch let. Mezi
nimi bylo i nûkolik povídek, které jsem témûfi
pfied tfiiceti léty napsal ve vûzení. Pokud by
v‰e vy‰lo mûla by tato sbírka poezie a prózy
vyjít na jafie pfií‰tího roku.

Ale‰ Bfiezina
***—

Poznámky ke svûtovému mistrovství
V nûkolika posledních t˘dnech
nepochybnû sedûl u TV obrazovek
rekordní poãet divakÛ. Taková podívaná
nask˘tá se jen jednou za ãtyfii roky.
Dnes ta podívaná skonãila. Italové jsou
mistry svûta v kopané. Hráãi Francie
jsou smutní, aã pfiedvedli v podstatû
stejnû dobr˘, moÏná i lep‰í v˘kon neÏ
jejich soupefi.
Od zápolení poslední 16 muÏstev velk˘
poãet utkání byl rozhodnut teprve po
dal‰ím nastavení hry 2x15minut a poté
stfielbou ze znaãky pokutového kopu -
desítkami. Takovou ráno ze znaãky kopu
chytne brankáfi vût‰inou jen se ‰tûstím,
díky odhadu kam asi, do kterého rohu,
petelice pÛjde. S tím mám z mládí jistou
zku‰enost, ze dvou ãi tfií let aktivního
pÛsobení v brance jednoho ãi dvou
dorosteneck˘ch muÏstev.

Teì ale uÏ, na rozdíl od majitele a
redaktora tohoto listu, sleduji kopanou
velmi sporadicky. Snad i proto, Ïe v
Americe je zcela nelogicky tato hra
naz˘vána soccerem, zatímco americk˘
fotbal se nohama nehraje. Nevím, proã
nûjaká osvícená a mocná hlava
nezjednala v tom logické jasno, ale to
není mÛj problém.
Mistrovsk˘ titul tohoto roku byl také
rozhodnut onûmi zmínûn˘mi  desítkami.
Vzhledem k tomu, Ïe takto rozhodnut˘ch
byla rozhodnuta ãtyfii utkání, napadlo
mne, Ïe snad jen serioznost pofiadatelÛ
vÛãi podívanéchtivému diváctvu
nerozhodla, Ïe utkání nejen skonãí, ale
i zaãne právû tûmito desítkami. U‰etfiilo
by to mnoho námahy hráãÛm, ktefií se
po hfii‰ti prohánûli devadesát minut plus,
docela zbyteãnû.
Zmûnil se herní systém a pravda,
podívaná na kopanou je dnes poutavá.
Zdá se mi, Ïe i kopací míã není stejné
váhy a kvality jako ten, kter˘ chytal
Plániãka na mistrovství svûta v roce
1934 v Itálii. Snad proto tolik stfiel konãilo
dost vysoko nad brankou. Zmûna
herních systémÛ patrnû také má vliv na
poãtu vstfielen˘ch branek. Ale není právû
takov˘ pûknû vypálen˘ gól, petarda,
placírka, ‰ajtle neho bodlo, tím, co ãiní
diváka spokojen˘m?
Pfii obãasném sledování zápasÛ
leto‰ního mistrovství svûta v kopané
ponûkud mû udivilo, pfii v‰í úctû k
technice a zdatnosti hráãÛ, tak ãasté
jejich váhání a pfiíli‰ná kombinace,
pfiedcházející koneãné stfiele na bránu.
Aã pohled na sráÏky hráãÛ ledního
hokeje u hrazení nahání hrÛzu, ti sraÏení
vût‰inou ãile se staví na brusle a pokraãují
ve hfie. V kopané je poãet hráãÛ
svíjecících se na dokonalém trávníku s
bolestiv˘m v˘razem v tváfii a s rukama
na kotníku nebo holeni v kaÏdém utkání
znaãn˘. A muÏi, obãas spûchající s
nosítky k takto postiÏenému hráãi, jakoby
patfiili k podívané.
Tato nedûle byla v TV bohatá na sport.
Roger Federer po ãtvrté po sobû vyhrál
Wimbledon. Hluk diváctva sílil jen v
pfiípadû jeho skvûl˘ch zásahÛ a stejnû
skvûl˘ch v˘konÛ jeho soupefie, mladého
a talentovaného ·panûla Nadala,
zatímco v tûch fotbalov˘ch kláních
hlomoz byl nepfieru‰ovanou souãástí
zápasu. Stejnû tak nespoãet fanou‰kÛ
rÛznû zmalovan˘ch a ocitajících se ve
svém fandûní na samém konci sv˘ch
mentálních sil, jak se mi nûkdy zdálo.
Na tribunách v lond˘nském Wimbledonu
potlesk je zaslouÏenou odmûnou za
v˘kony hráãÛ, ve hfie hlukem
neru‰en˘ch. Pro mne jako diváka pÛsobí
to mnohem pfiíjemnûjûím dojmem neÏ
ten trval˘ hluk fotbalov˘ch stadionÛ.
Nemohu si pomoci, ale jsem dost
alergick˘ na ty stále ãastûj‰í projevy
fandÛ, aÈ uÏ hokeje nebo fotbalu
(socceru). Jsou primitivní a nedÛstojné.
A právû fanou‰ci fotbaloví na rÛzn˘ch
místech svûta zpÛsobili sv˘m bliÏním,
také fanou‰kÛm, nejedno váÏné zranûní
ba i smrt. To je krajnû debilní. Nad tím by
jistû Ïasnul takov˘ fanda jako pan
Naãeradec. Nicménû ... moje blahopfiání
leto‰ním vítûzÛm, fotbalistÛm
horkokrevné a krásné zemû italské ...

Vladimír Cícha - Vancouver
 * * *
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Let’s fly the world...
TRAVEL INC.

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

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta

Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,

poistenie, nájom auta
preklady
Volejte

Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

V˘born˘ ‰ampionát nemôÏu vyhraÈ priemerní
Taliansko získalo titul zaslúÏene, utvorilo tím mentálne siln˘ch chlapov, ktorí prekonali v príprave i na podujatí kaÏdú prekáÏku. Noví majstri sveta nezvládli na posledn˘ch ‰ampionátoch
stretnutia v rozhodujúcich okamihoch. Zlyhali mentálne. Na MS v Nemecku boli Taliani práve v tomto najlep‰í. Preto získali Svetov˘ pohár.

PäÈ premenen˘ch, klobúk dolu
Taliansko získalo v nedeºu veãer titul majstrov sveta po
jedenástkovom pokri, ktor˘ je o ‰Èastí, ale aj o pevn˘ch
nervoch a schopnosti sústrediÈ sa vo vypätej situácii. Hráãi v
azúrov˘ch dresoch dali v‰etk˘ch päÈ pokutov˘ch kopov
úplne bezpeãne. Kopali ich v neÏiãlivej atmosfére pískajúceho
berlínskeho ‰tadióna. Francúz Trezeguet nastrelil z penalty
smoliarsky brvno, ão niã nemení na fakte perfektného
talianskeho premieÀania. V mnoh˘ch ‰portoch rozhodujú
centimetre. Talianom nech˘bali. Titul je v správnych rukách.

Kto hral kraj‰ie? Zlé rozm˘‰ºanie
Rozoberanie kaÏdého futbalového zápasu z hºadiska kraj‰ej
hry je hlúposÈ, vÏdy rozhodujú góly. Brankár Dida a desaÈ
Ronaldinhov by hralo krásny futbal, ale asi by nezdolali ani
priemern˘ klubov˘ tím. Francúzi boli v druhom polãase i v
predæÏení futbalovej‰ím muÏstvom. Nie v‰ak tak oãividne,
aby mohli hovoriÈ len a len o smole. Ak by sme i‰li po tejto línii,
dostali by sme sa k podpriemern˘m v˘konom trikolóry v
skupine a postupe z druhej prieãky o bod pred Kórejou.
Taliansko skupinu bezpeãne vyhralo, proti Ghane a âesku
podalo v˘born˘ v˘kon. To im zabezpeãilo relatívne slab‰ích
súperov v prv˘ch dvoch kolách vyraìovacej fázy. Napodiv
najviac sa natrápili s Austráliou, ale solídnu Ukrajinu uÏ
zdolali po nadpriemernej hre, ktorá vyvrcholila priam
nevídan˘m v˘konom v semifinálovom predæÏení proti domácim
Nemcom.

Príprava - boj s prekáÏkami
Majstrovstvá sveta sú nároãn˘m turnajom, pre finalistov
sedem zápasov˘m, a t˘m pre‰li najlep‰ie Taliani. Na
‰ampionáte bolo dosÈ vyrovnan˘ch tímov, ale noví majstri (uÏ
‰tvornásobní) mali isto organizaãne najprepracovanej‰í
systém. Podporen˘ disciplínou a schopnosÈou zná‰aÈ
nepriaznivé okolnosti.
Brankára Buffona a obrancu Cannavara stiahli uÏ z
tréningového kempu v Nemecku vypovedaÈ pred ‰portov˘
súd v korupãnej kauze. Trénerovi Lippimu sa pomaly
uzdravovali, a poãas ‰ampionátu si lieãili zranenia Totti,
Zambrotta, Cannavaro, Gattuso. Hviezdny obranca Nesta
dokonca vôbec nehral. Taliani tieto okolnosti ustáli. Mali
súdrÏn˘ kolektív, v ktorom esá typu Del Piero, Inzaghi hrali
málo a nefrfºali. Objavili sa v‰ak nové mená - Grosso,
Perrotta, Barzagli.

Hviezdny tím utvoril bez hviezd
Azuroví pôsobili ako muÏstvo bez hviezd, hoci Buffon,
Cannavaro, Zambrotta, Pirlo, Del Piero, Inzaghi medzi ne
rozhodne patria. Lippi sa nemusel spoliehaÈ, ãi zahrá, alebo
nezahrá Ronaldinho, alebo t⁄pnuÈ ako Domenech, ãi sa
zadarí Zidanovi alebo Henrymu.
Cel˘ svet tvrdí, Ïe nemeck˘ ‰ampionát bol v˘born˘. A v˘born˘
turnaj predsa ÈaÏko vyhrá priemerné muÏstvo, ktoré ani raz
neprehralo. Lippi zvládol to, ão pred ním napríklad Brazílãania
Feola, Zagalo, Nemci Herberger, Schön, Beckenbauer,
Lippiho predchodca Bearzot, Argentínãania Menotti a Bilardo.
Urobil z veºk˘ch hráãov tím. PripomeÀme v tejto súvislosti
viaceré hviezdne brazílske v˘bery, ktoré stroskotali, lebo esá
hrali na vlastné triãká.

Séria 25 zápasov bez prehry
Taliani zav⁄‰ili sériu 25 zápasov bez prehry. Naposledy
zaãiatkom októbra 2004 v Slovinsku 0:1. Z kádra majstrov
sveta hralo vtedy sedem futbalistov. Lippi neexperimentoval,
iba vylep‰oval. V tom sa veºmi podobá Bearzotovi z roku
1982. Aj vtedy neodchádzali Taliani do ·panielska ako favoriti,
ale forma pri‰la v pravú chvíºu. História sa viac-menej
opakovala. Squadra chytila dych, odvahu, mala sebavedomie.
Absolútna koncentrovanosÈ Pirla, Materazziho, De Rossiho,
Del Piera a Grossa pred pokutov˘mi kopmi, striedma radosÈ
po ich premenení, boli ukáÏkou, ako sa má zvládnuÈ zloÏitá
situácia.

***
Francúzi sa svojho vylúãeného kapitána zastali

Chvíºkov˘ skrat pokazil francúzskemu kapitánovi Zinedinovi
Zidanovi dojem z nádherného vystúpenia na svetovom
‰ampionáte. Úder hlavou do hrude Marca Materazziho a
následná ãervená karta od argentínskeho rozhodcu Elizonda
mu znemoÏnili vychutnaÈ si na trávniku závereãné minúty
finálovej drámy. Namiesto toho, aby víÈaznú trofej o pár minút
poÈaÏkal v rukách, len okolo nej so slzami v oãiach na ceste
do ‰atne pre‰iel.
Francúzska ãasÈ publika vehementne proti jeho vylúãeniu
protestovala, opakovan˘ televízny záznam v‰ak potvrdil
“ãerven˘” faul na talianskeho obrancu. Elizondo ho vylúãil
oprávnene. Niã na tom nemení ani moÏná provokácia Taliana.
Podºa francúzskej televíznej stanice LC1 Materazzi Francúzovi
s alÏírskymi koreÀmi údajne povedal, Ïe je terorista. Ak by tak
aj skutoãne urobil, hráã by mal vedieÈ udrÏaÈ emócie na uzde.
Pravdu o celom incidente sa v‰ak moÏno nikdy nedozvieme.
Zidane i Materazzi o tom, ão sa na trávniku v 111. minúte
zápasu udialo, mlãali.

Materazzi provokoval?
Francúzi sa zhodli. Materazzi musel nejak˘m spôsobom
Zidana vyprovokovaÈ. “Keì ho vidím, najrad‰ej by som mu
rozbil ksicht,” citovala agentúra AP obrancu porazen˘ch
Williama Gallasa. “V Ïivote ide o viac neÏ len o futbal. Zizou
môÏe odísÈ s hlavou hore, ale ten druh˘ (Materazzi) nie. Aj
keì získal titul,” myslí si David Trezeguet, jedin˘ neúspe‰n˘
strelec v penaltovom rozstrele.
O tom, ãi a ako Zidane v ‰atni okomentoval svoj skrat, mlãali
podºa L’Equipe aj jeho spoluhráãi. “Urãite sa nieão dialo, ale
ja niã neviem. Bol som na dopingovej kontrole,” odbil médiá
Lilian Thuram. “Nemyslím si v‰ak, Ïe to bol rozhodujúci
moment finále,” dodal. Ani útoãník Thierry Henry nevedel, ão
predchádzalo Zidanovmu úderu do Materazziho. “Sedel som
uÏ na laviãke a hºadel na opaãnú stranu, kde bola lopta. Keì
zrazu ºudia zaãali kriãaÈ. Otoãil som sa a videl Materazziho
leÏaÈ na zemi,” cituje ho L’Equipe.

Zizou, milujeme Èa
âím Zidana vyprovokoval, netu‰il ani on. “Sp˘tajte sa ho,”
odvetil. Zidane v‰ak medzi novinárov nepri‰iel, po ich kritike
e‰te zo zápasov v základnej skupine ich priveºmi v láske
nemá. Materazzi len zakriãal “Nazdar chlapci”, keì prechádzal
okolo reportérov. Ani stopér Interu Miláno nie je
bezproblémov˘m hráãom. “Vlani dostal dva mesiace za to, Ïe

dal Cirillovi zo Sieny päsÈou do tváre,” pripomína agentúra
âTK.
Napriek neslávnemu koncu kariéry sa Francúzsko nezníÏilo
len ku kritike svojho milovaného kapitána. Pre Les Bleus
urobil priveºa, aby to jedna hlúposÈ mohla zmazaÈ. “ZaslúÏi si
jediné slovo - ìakujeme. Keby sa do reprezentácie nevrátil,
Ïiadne finále by sme nehrali,” zloÏil mu poklonu Thierry
Henry. VíÈazn˘ oblúk v nedeºu v noci krá‰lil v ParíÏi laserom
napísan˘ transparent “Zizou, milujeme Èa.”
Aj ‰éf Francúzskej futbalovej federácie Jean-Pierre Escalettes
mal pre Zidana len slová podpory. “Nemá zmysel kritizovaÈ,
dôleÏitej‰ie je pochopiÈ ho. Keì som ho videl smutného
sedieÈ v rohu ‰atne, hádam mu nepôjdem e‰te ubliÏovaÈ.
Nepovedal som mu ani slovo. Len som mu potriasol rukou. Za
v‰etko, ão pre francúzsky futbal urobil,” prezradil L’Equipe.
(rh)

***
Zidane dostal 14. ãervenú kartu

Zinedine Zidane nie je Ïiadny anjel. V predæÏení nedeºÀaj‰ieho
finále videl dirigent francúzskych futbalistov po údere hlavou
do hrude Marca Materazziho uÏ ‰trnástu ãervenú kartu v
kariére. Je ‰tvrt˘m futbalistom, ktor˘ rozhodujúci zápas
svetového ‰ampionátu po vylúãení nedohral. Zhodou okolností
aj predposledn˘m bol Francúz. V roku 1998 nedohral paríÏske
finále s Brazíliou (3:0) Marcel Desailly (predchádzajúcimi
hrie‰nikmi poãas MS 1990 boli Argentínãania Pedro Monzon
a Gustavo Dezotti).
Zákrok, ak˘m sa 35-roãn˘ francúzsky brilantn˘ technik
prezentoval, nepouÏil prv˘ raz. Podobn˘m spôsobom, ale do
hlavy, poslal v októbri 2000 k zemi aj Jochena Kientza v
zápase Ligy majstrov s HSV Hamburg. Nemci v sezóne 2000/
2001 zdolali Juventus Turín na jeho trávniku 3:1, no Zidane
zápas nedohral. Rozhodca ho vylúãil a UEFA pridala
trojzápasov˘ di‰tanc. Zidanova hlava zlomila Kientzovi lícnu
kosÈ a spôsobila otras mozgu, ktor˘ ho na dva t˘Ïdne vyradil
z hry.
Zidane v spomínanom roãníku nedohral pre vylúãenie ani
duel s La CoruÀou. Vtedaj‰í tréner Juventusu Carlo Ancelotti
bol k novinárom úprimn˘. “Je ÈaÏké si ãosi také vysvetliÈ. Ja
ani nehºadám vysvetlenie, keì mi hráã Ïiadne neponúka.”
Zidane zákrok na Kientza hodnotil stroho. “âo mám na to
povedaÈ. Mal by som byÈ príkladom pre mlad˘ch, no tento
incident mi asi v tomto smere nepomôÏe. Nie som agresívny
futbalista, ale kaÏd˘ môÏe stratiÈ súdnosÈ. Aj ja, aj keì je mi
jasné, Ïe to ospravedlnenie nie je,” poznamenal vtedy pre
L’Equipe. Neskôr podotkol, Ïe práve tieto dve ãervené ho asi
obrali o ‰ancu staÈ sa európskym futbalistom roka. Získal ju
Portugalãan Luis Figo.
Dva roky predt˘m sa Zidane hanbil za ãervenú kartu v meste,
kde sa narodil a vyrastal. V druhom vystúpení tímu na MS
1998 v Marseille síce Francúzi poºahky zdolali Saudskú
Arábiu 4:0, ale Zidane musel na trávniku skonãiÈ uÏ 20 minút
pred koncom. Keì úmyselne pri‰liapol kapitána Arabov
Fuada Amina, mexick˘ rozhodca Arturo Brizio s ním nemal
zºutovanie a vylúãil ho.

-sme-(rh)- PETER FUKATSCH-
***
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Tel.: 416/233-6209

$ 10.00 off

with the coupon

Na‰e internetové
stránky

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.

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

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.13.satellite1-416.com

www.13.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***

InternetInternetInternetInternetInternet

Dovolená
bez komárÛ!
Quebec, Mt. Sutton.

Condo na pronájem za $530 na
t˘den.

Více na:
www.photos.yahoo.com/
condo207@rogers.com

nebo 905-837-8237.
1611-15

Proã skonãil ãesk˘ fotbalov˘ sen?
Je pátek 22. ãervna 2006 krátce pfied
sedmou veãerní hodinou a jsme v
Hamburku, kde právû konãí velk˘ sen
ãeského fotbalu! MuÏstvo, o nûmÏ pfied
mistrovstvím svûta v Nûmecku vût‰ina
expertÛ hovofiila v superlativech a které
figurovalo na druhém místû svûtového
Ïebfiíãku reprezentaãních t˘mÛ, se musí
se ‰ampionátem neãekanû louãit uÏ po
bojích ve skupinû. Je to vÛbec moÏné a
co se vlastnû stalo? Kdo by to b˘val fiekl,
kdyÏ âe‰i v prvním utkání v
Gelsenkirchenu pfieválcovali celek USA
3:0? Snad jen nûjak˘ blázen…
I kdyÏ svalové zranûní Jana Kollera,

kter˘ AmeriãanÛm vstfielil první gól a
krátce pfied koncem prvního poloãasu
musel na nosítkách opustit hfii‰tû, bylo
varující. Zvlá‰tû v situaci, kdy uÏ byl mimo
hru nejlep‰í kanon˘r pfiedloÀského
mistrovství Evropy v Portugalsku Milan
Baro‰, kter˘ si zranil patu v posledním
pfiípravném utkání pfied odletem do
Nûmecka v Praze proti Trinidadu a
Tobagu (3:0). A navíc s muÏstvem nemohl
odcestovat ani dal‰í skvûl˘ útoãník
Vladimír ·micer, kter˘ se pfied rokem
právû po boku Baro‰e v barvách FC
Liverpool radoval z vítûzství v Lize mistrÛ.
Jak to tedy vypadalo dále? Hned po

zápase s Ameriãany se v ãeském
tréninkovém tábofie ve Westerburgu ‰ífií
zvûsti, Ïe pr˘ Koller s Baro‰em nejsou
správnû léãeni! Pozdûji se ukázalo, Ïe
tohle prohla‰oval ãesko-nûmeck˘ lékafi
Tomas Velber… Oba ãe‰tí doktofii Petr
Krejãí s Jifiím Fouskem to v‰ak na
mimofiádné tiskové konferenci dÛraznû
odmítají. Pfiesto ale dávají malou
pravdûpodobnost tomu, Ïe by Koller nebo
Baro‰ mohli do zb˘vajících dvou zápasÛ
skupiny E je‰tû zasáhnout. Tím spí‰e
opora leto‰ního anglického mistra FC
Chelsea Petr âech, kter˘ je ãasto
oznaãován za nejlep‰ích souãasného
brankáfie svûta, burcuje: „Postup bychom
si mûli zajistit uÏ v pfií‰tím utkání s Ghanou
a zvítûzit. Abychom uÏ po dvou zápasech
mûli klid, stejnû jako pfied dvûma lety na
evropském ‰ampionátu v Portugalsku,
kde nám pak jen o vlásek unikl postup do
finále.“
âechovo pfiání se v‰ak v Kolínû nad

R˘nem nevyplÀuje. UÏ ve 2. minutû po
chybû Ujfalu‰iho ãesk˘ t˘m gólem Gyana
prohrává a navíc jej africk˘ soupefi
pfievy‰uje rychlostí i míãovou technikou!
Ale tím zl˘ sen nekonãí. Po zmûnû stran
Ujfalu‰i fauluje ze zadu vynikajícího
Gyana a Ujfalu‰iho vylouãení platí ãeské
muÏstvo draze. TfiebaÏe Gyan nafiízenou
penaltu nepromûÀuje, stejnû jako dal‰í
tfií ãisté ‰ance… âe‰i se musejí hnát za
kaÏdou cenu do útoku, takÏe není divu,
Ïe v závûru je‰tû Muntari uzavírá úãet na
koneãn˘ch 2:0 pro fotbalové perly z
ãerného kontinentu. „Ve chvíli, kdyÏ jsme
zaãali hrát o deseti, jsem vûdûl, Ïe uÏ
nemáme ‰anci,“ konstatuje po zápase
trenér Brückner a kapitán ãeského
muÏstva Pavel Nedvûd stejnû upfiímnû
dodává: „Teì by se musel stát zázrak,
abychom postoupili.“ Ale kromû prohry
0:2 s Ghanou a vylouãeného Ujfalu‰iho
je tady je‰tû jedna ztráta. Lokvenc, vlastnû
po Baro‰ovi, Kollerovi a ·microvi ãtvrt˘
útoãník, dostává stejnû jako proti
AmeriãanÛm, kde musel stfiídat
zranûného Kollera, Ïlutou kartu a tak ani
s ním Brückner proti Itálii nemÛÏe poãítat!
Ale pozor, tfii dny pfied zápasem s Itálií

zaãíná Baro‰ kolem hotelu ve
Westerburgu bûhat… „Jsem moc rád, Ïe
uÏ mÛÏe trénovat,“ sdûluje pfií‰tí den
Brückner, ale jedním dechem pokraãuje:
„V koneãné fázi rozhodování o sestavû
dám stejnû pfiednost stoprocentnû
zdrav˘m hráãÛm.“ A k prohfie s Ghanou
je‰tû fiíká: „Zavinila to na‰e ‰patná
koncentrace v úvodu zápasu. A asi i to,
Ïe jsme africké muÏstvo pfiíli‰ neznali. V
tomhle smûru je to s Italy úplnû jinak.
Máme je pfieãtené, av‰ak pfiesto jsou
tûÏ‰ím soupefiem neÏ Ghana.“ Na tohle
téma mal˘ „Mozart“ ãeského souboru
Tomá‰ Rosick˘, kter˘ od léta bude oblékat
dres lond˘nského Arsenalu, hlasitû
pfiipou‰tí: „Asi jsme po vítûzství nad
Ameriãany Ïili aÏ v pfiíli‰ velké euforii.“
V Hamburku proti Itálii Baro‰, pfiestoÏe

není úplnû doléãen˘, s obstfiiky nastupuje.
A hned v úvodu se dostává do velké
‰ance. Necelou pÛlhodinu má legendární
squadra azzura z âechÛ viditeln˘ respekt
a její nervózní obránci kupí chybu za
chybou. Ale po rohovém kopu Tottiho

vyhrává Materazzi, kter˘ pfiedtím
neãekanû stfiídá legendárního Nestu,
hlaviãkov˘ souboj s Polákem i s Kováãem
a k tyãi âechovy branky skóruje. Av‰ak
ani tentokrát to jen jedním ‰okem nekonãí.
Tûsnû pfied pfiestávkou Polák, kter˘ uÏ
pfiedtím vidûl Ïlutou kartu, zcela
nesmyslnû a témûfi ve stfiedu hfii‰tû, svou
kopaãkou zajíÏdí do Tottiho. TakÏe musí
následovat druhé napomenutí a karta
ãervená!!! A zase jsou âe‰i jen o deseti
ve chvíli, kdy prohrávají. Nedvûd hraje
proti sv˘m spoluhráãÛm i protihráãÛm z
italské ligy jako o Ïivot, dvakrát musí ve
druhém poloãase brankáfi Buffon
zázraãnû zasahovat po jeho exkluzivních
stfielách, ale na vyrovnání to nestaãí.
Naopak do otevfiené obrany dal‰í stfiídající
Ital Inzaghi definitivnû trestá âechy gólem
na 2:0 a posílá je domÛ. Jako by scénáfi
zápasÛ s Ghanou i s Itálií byl napsán pfies
kopírák…
Ano, je pátek 22. ãervna 2006 a trenér

Brückner v Hamburku spílá: „Za devût
let, co dûlám u reprezentaãního t˘mu do
21 let a u A - muÏstva, jsem nemûl
jediného vylouãeného hráãe. A teì
najednou dva, Ujfalu‰iho a Poláka. Co se
stalo, byla totální nezodpovûdnost vÛãi
v‰em spoluhráãÛm i ãlenÛm realizaãního
t˘mu!“ A také donekoneãna argumentuje
velk˘m oslabením, hlavnû v útoãné linii.
Ano, zopakujme, Ïe Koller, Baro‰ i ·micer
byli zranûni. Ov‰em znovu pfiipomeÀme,
Ïe s Lokvencem nemohl Brückner poãítat
právû z disciplinárních dÛvodÛ, protoÏe
bûhem necel˘ch dvou utkání svého
nûmeckého úãinkování staãil nasbírat dvû
Ïluté karty. Brückner sice pfiiznává: „Na‰e
vyfiazení je neúspûchem.“ Ov‰em odmítá
za nûj nést jakoukoliv zodpovûdnost.
Vãetnû kritiky, Ïe na pravé stranû
stfiedové osy preferoval Karla
Poborského, kter˘ poslední víc neÏ pÛlrok
kopal za âeské Budûjovice jen druhou
ãeskou ligu a uÏ má evidentnû zenit své
v˘konnosti za sebou. A naopak na levé
stranû Jaroslava Pla‰ila, kter˘ sv˘mi
zku‰enostmi ani umûním zatím na tak
tûÏké zápasy nedozrál.
Brücknerovi v Ïádném pfiípadû nelze

upfiít zásluhy na velk˘ch úspû‰ích
ãeského fotbalu v nedávné minulosti,
vãetnû postupu do semifinále mistrovství
Evropy 2004 v Portugalsku. A také je
tfieba souhlasit s jeho pragmatick˘m
tvrzením: „Ukázalo se, Ïe kádr ãeské
reprezentace není zdaleka tak ‰irok˘, jak
se zdálo pfied dvûma nebo tfiemi roky.“ Je
v‰ak otázkou, zda právû reprezentaãní
trenér se alespoÀ v ménû dÛleÏit˘ch
zápasech nemûl víc zamûfiit na jiné
fotbalisty, neÏ na ty, ktefií byli jeho
oblíbenci a trénoval je uÏ pfied tím v t˘mu
âeské republiky do 21 let… Av‰ak aÈ uÏ
jsou odpovûdi na tyto otázky jakékoliv,
tak v dobû, kdy tyto fiádky vznikaly, mûl
uÏ témûfi sedma‰edesátilet˘ kouã skoro
jistotu, Ïe na dal‰í dva roky ve své funkci
zÛstane. ProtoÏe je‰tû pfied návratem
t˘mu z Nûmecka do Prahy a bez jakékoliv
anal˘zy ãi rozboru vystoupení muÏstva
na ‰ampionátu, pfiispûchal první
místopfiedseda âeskomoravského
fotbalového svazu a manaÏer
reprezentace Vlastimil Ko‰Èál, kter˘ je
nejmocnûj‰ím muÏem souãasného
ãeského fotbalu, s nabídkou, aby
Brückner zÛstal reprezentaãním trenérem
aÏ do roku 2008.

Pro Satellite JAROSLAV
KIRCHNER, Hamburk
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Yorkdale Volkswagen
1950 Wilson Avenue
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E-mail: j.kazda@yorkdalevw.ca
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Nov˘ model GTI 2007
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Model 2006 JETTA 2,5 L
Model 2006 JETTA 1,9 L
Model 2006 PASSAT 2,0 L
Model 2006 PASSAT 3,6 L
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