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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.

Pfiedstavení pfii kterém se musí poslouchat!

Ve hfie Adam Stvofiitel pfiedbûhli bratfií âapkové dobu nejménû o sto let. Není to lehká hra a nelze pfii ní jen usednout do sedadla a nechat se bavit. Jednotlivé pasáÏe by se daly probírat
jedna po druhé. Herci mají pfied sebou nelehkou úlohu ztotoÏnit se s postavami, které jsou naprosto lidské a pfiesto jim vÏdy nûco chybí, protoÏe Adam je bfiídil (ve hfie padne toto oznaãení)
a podle toho vypadá i jeho stvofiení. Po Evû stvofií Alter Ego a ten protoÏe je k jeho obrazu je je‰tû vût‰ím bfiídilem a tak degenerace lidstva pokraãuje. Pouze dobrotiv˘ BÛh má moÏnost
tento paskvil zkorigovat. Otázkou je: Udûlá to? Ve hfie Adam Stvofiitel hrají (zhora, zleva): Zuzana Novotná (Ïena Alter Ega), Pavel Král (Adam), Pavel Novák (Alter Ego), Jan ·míd
(Nadãlovûk Miles), (uprostfied): Pavel Král a Radka Temchynová (Lilith-Adamova Ïena), Zmetkovy dûti, (dole) Jana Fabianová (Eva), Petr Kohout (zástupce policejního sboru, AE 5, hlídaã)
a Bohou‰ Máca jako Zmetek, kter˘ je v‰ak se sv˘mi dûtmi nadûjí pro lidstvo. Foto: 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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V âR a na Slovensku 150 Kã (200 SK)
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

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

âeská televize Nová vize
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu 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.

Pfiijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 16. záfií do 13. ãervna 2007:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu „Steeles West Gymnastics“

601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kfiiÏovatky

Steeles Avenue West a Dufferin Street)

Dospûlí - kaÏdou stfiedu od 19:30 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin

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

vjezd na parkovi‰tû z ulice Bicknell Avenue)
Informace: Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v  11:00.
Stfiedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

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.
Internet: www.katolik.ca.  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. 416/531-4836.  Farár:  P. Dolinsk˘.
BohosluÏby: 9:00 angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby: 6. apríla., 6. mája a 1. júla v
13:00.,

Kat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Pavel Norbert Rou‰, St. Adalbert
R.C. Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington
L7T 1H2. Tel/Fax.: (905) 635-5763.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 14. dubna  2007 v
17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 14.
dubna 2007 v 10:00
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
15. dubna 2007 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby.
8. dubna 2007. v 11:00.

Velikonoãní bohosluÏby v Torontu a okolí
Informace o bohosluÏbách v slovenském
fiímsko-katolickém kostele sv. Cyrila
a Metoda (5255 Thornwood Dr.)  v
Mississauze jsou na tel. ãísle: 905/712-
1200.
V fiímsko-katolickém kostele sv.
Václava (496 Gladstone Ave.) jsou
následující bohosluÏby: Zelen˘ ãtvrtek
(5.4.) v 19:00: Památka svaté Veãefie
Pánû. Velk˘ pátek (6.4.) v 15:00:  KfiíÏová

cesta. Bílá sobota (7.4.) v 19:30: Vigilie.
Velikonoãní nedûle (8.4) v 10:30: Slavnost
Zmrtv˘chvstání.
¤ímsko-katolické bohosluÏby v
Burlingtonu - Holy Sepulchre
Cementery: Zelen˘ ãtvrtek (5.4.) v 18:00.
Velk˘ pátek (6.4.) v 17:00:   Bílá sobota
(7.4.) v 17:00. Velikonoãní nedûle (8.4) v
15:00.
¤ecko-katolické bohosluÏby v Torontu
v kostele sv. Marie (257 Shaw St.):  Veºk˘
‰tvrtok (5.4.) v 19.30 hod.:  Sv. liturgia s
poÏehnaním myra (um˘vanie nôh). Veºk˘
piatok (6.4.): 10.00 Strasti - ãítanie
evanjelií o utrpení Pána; 15.00 hod.
VeãiereÀ s uloÏením pla‰ãenice. Veºká
sobota (7.4.) 10.00 hod. Uctievanie
pla‰ãenice; 18.00 hod. Sv. liturgia s
veãierÀou. 19.00 hod. Veºkonoãná utiereÀ
s poÏehnaním veºkonoãn˘ch jedál,
myrovanie. Veºkonoãná nedeºa (8.4.):
8.00 hod. Veºkonoãná utiereÀ; 9.00 hod.
Sv. liturgia, po nej poÏehnanie Paschy,
myrovanie. Veºkonoãn˘ pondelok (9.4.)
a utorok (10.4.): 10.00 hod. Sv. Liturgia.
Luteránsk˘ kostel sv. Luká‰e (3200
Bayview Ave.) v Torontu: Velk˘ pátek
(6.4.): v 13:00.

***

âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor (200
Annette St.). Velk˘ pátek (6.4.) a
velikonoãní nedûle (8.4.) v 11 hodin.
Evangelick˘ kostel sv. Pavla (1424)
Davenport Rd.) v Torontu: Velky pátek
(6.4.) v 10:45 - Svaté pa‰ie s Veãefií
Pánû. Velikonoãní nedûle (8.4.) v 10:45 -
Slavnostní bohosluÏby s Veãefií Pánû.
Evangelické bohosluÏby v Kitcheneru
- Kostel sv. Matú‰a v 15:30.

21. 4. (so) 18:00
Jarní veselice

Farnost sv. Václava
***

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

Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354

***
27. 4. (pá) 20:00

28. 4. (so) 15:00 a 19:00
29. 4. (ne) 15:00

Îensk˘ boj
Torontské slovenské divadlo
Joe Workmen Auditorium

1001 Queen St. W.
***

2.5. (st) 13:00
Setkání seniorÛ

Hala kostela sv. Václava
***

5.5. (so) 9:00
SchÛze V˘konného v˘boru âSSK

Kostel sv. Václava
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

30.3.2007 v 13:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

19.4.2007

Zemfiel Antonín Josef Celerin
V pátek 16. bfiezna 2007 zemfiel ve vûku
67 let veterináfi dr. Antonín Josef Celerin.
Zanechává po sobû manÏelku Lubicu
Jenãíkovou-Celerinovou a dceru Martinu.
Antonín jako syn operního zpûváka mûl
hlubok˘ vztah k váÏné hudbû a k divadlu.
Po pfiíchodu do Kanady zaloÏil ve
Windsoru Kulturní klub, kter˘ uvádûl
evropské hry mezi jin˘mi i âapkovu
R.U.R. a Dostojevského Bílé noci  pofiádal
koncerty, v˘stavy, pofiady poezie. Po
pfiestûhování do Londonu zaloÏil
fotbalov˘ klub Slavia London. Byl velk˘m
pfiítelem Karla Kryla. V posledních letech
se zdrÏoval více ve Spojen˘ch státech,
hlavnû v Orlandu na Floridû.

***
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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.

Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz

Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

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) 748-069

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

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
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
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
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

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

Torontské Slovenské Divadlo Vás srdeãne poz˘va
na divadelnú komédiu Jozefa Gregora Tajovského

ÎENSK¯ ZÁKON.
Premiéra sa bude konaÈ 27. apríla 2007 o 20. hodine.

ëal‰ie predstavenia budú v sobotu, 28. apríla o 15. a 19. hodine a
v nedeºu, 29. apríla o 15. hodine popoludní.

Predstavenia sa budú konaÈ v J. Workman Auditorium
na 1001 Queen Street W. v Toronte.

Vstupenky si môÏete objednaÈ na ãísle 416 883-9150,
alebo, na adrese divadlo@caninter.net .
Cena vstupeniek je $20.00 pre dospel˘ch

a $15.00 pre ‰tudentov a deti.

Veselé svátky jara
v âeské republice

Co mÛÏete vidût letos na jafie v âR? Na
velikonoãních trzích ochutnáte sladké
dobroty a získáte inspiraci pro jarní
v˘zdobu bytu. V muzeích a skanzenech
si dûti rády vyzkou‰í tradiãní velikonoãní
zvyky: barvení vajíãek, splétání
pomlázek nebo zdobení perníãkÛ. Dal‰í
program záleÏí jen na vás: mÛÏete b˘t
mezi prvními náv‰tûvníky hradÛ a zámkÛ
v jarní sezonû, naplánovat si v˘let do
pfiírody nebo relaxovat v ãesk˘ch
lázních…
Velikonoãní trhy s inspirativními
dekoracemi
Nejvût‰í velikonoãní trhy se konají na
Staromûstském a Václavském námûstí
v Praze (www.prague-info.cz). V dobû
Velikonoc vyroste na Staromûstském
námûstí velikonoãní mûsteãko s 16
prodejními domky, na Václavském námûstí
jich pak bude rovn˘ch 60. K radostné
atmosféfie trhu pfiispûjí nazdobené bfiízy,
barevná v˘zdoba stánkÛ a zajímav˘ kulturní
program. Na trzích si budete moci koupit
dekorace, které pfiinesou jaro i do va‰eho
domu, nebo se inspirovat pfii jejich
vytváfiení. Zruãnost a fantazii budete
obdivovat pfii malování kraslic, zatímco
zapletení pomlázky zvládnete i sami: staãí
jen ‰ikovné ruce a vrbové proutky.
Velikonoce ve skanzenech a muzeích
Zajímá vás nejen souãasná podoba
Velikonoc, ale i to, jak se slavily pfied lety?
Skanzeny a muzea v âeské republice pro
vás pfiipravují tematické programy, pfii
kter˘ch si budete moci nûkteré staré zvyky
sami vyzkou‰et. Velikonoce na Vala‰sku
se budou slavit od 7. do 9. 4. 2007 ve
Vala‰ském muzeu v pfiírodû v RoÏnovû
pod Radho‰tûm (www.vmp.cz).
Velikonoce v hornickém domku
pfiipomene Hornické muzeum Pfiíbram
(www.muzeum-pribram.cz)  do 9. 4. 2007.
Po tyto dny potrvá v˘stava kraslic,
pomlázek a velikonoãního peãiva. Zajímavé
záÏitky slibují také velikonoãní akce v
Technickém muzeu v Brnû
(www.technicalmuseum.cz).
Velikonoãní koncerty
Duchovní rozmûr Velikonoc pfiipomenou
m‰e pofiádané v kostelech po celé zemi a
koncerty duchovní hudby. Velikonoãní
koncerty v praÏské Bazilice sv. Jakuba
(www.auditeorganum.cz) letos usly‰íte
vÏdy od 17 hodin po dobu dvou t˘dnÛ (do
15. 4.). Tû‰it se mÛÏete na skladby klasikÛ
(Händel, Bach) i na vystoupení
RoÏmberské kapely, která zahraje hudbu
skladby z ãesk˘ch a evropsk˘ch
kancionálÛ. Nabídku praÏsk˘ch
velikonoãních koncertÛ doplní je‰tû
pozvánka na 5. dubna 2007 do Klá‰tera
sv. AneÏky âeské (www.fok.cz) nebo o
den pozdûji do Stavovského divadla
(www.nd.cz). Koncerty klasické hudby v
tomto období pofiádá i âeská filharmonie
v Dvofiákovû síni v Rudolfinu
(www.ceskafilharmonie.cz).
16. roãník oslaví Velikonoãní festival
duchovní hudby (www.mhf-brno.cz), kter˘
se uskuteãní od 1. do 15. dubna 2007 v
Katedrále sv. Petra a Pavla v nejvût‰ím
moravském mûstû Brnû. Na ‰esti
koncertech zazní napfi. Dvofiákova Stabat
mater, HändlÛv Mesiá‰ nebo Schubertova
M‰e As-dur.
Slavnostní velikonoãní koncert v jednom z
nejkrásnûj‰ích ãesk˘ch mûst si dopfiejte 8.
4. 2007 v âeském Krumlovû
(www.ckrumlov.cz).
Svátky jara na hradech a zámcích
PÛvabn˘ zámek v Buchlovicích
(www.zamek-buchlovice.cz) na
jihov˘chodní Moravû pfiivítá své
náv‰tûvníky speciální kvûtinovou v˘zdobou

o víkendu 7.-9. 4. 2007. Majestátní hrad
Kfiivoklát (www.krivoklat.cz) se stane od
7. do 9. 4. 2007 dûji‰tûm velikonoãního
jarmarku, jehoÏ souãástí budou i hudební a
divadelní vystoupení. Vítání jara a zároveÀ
otevírání plavební sezony na ramenech
fieky Dyje zaÏijete v lednickém zámeckém
parku 7. dubna 2007 (www.1plavebni.cz).
Svérázné zpÛsoby, jak Ïenám zajistit
krásu na cel˘ rok
Velikonoce jsou sice svátky radostné, ale
na Velikonoãní pondûlí se nûkteré ãeské
dívky a Ïeny pfiíli‰ netû‰í. V tento den je
totiÏ pfiicházejí nav‰tívit chlapci s tzv.
pomlázkou, aby je s ní symbolicky vy‰lehali.
Cílem této krátké a vût‰inou i zcela
bezbolestné procedury není Ïenám ublíÏit,
ale zajistit jim zdraví a krásu na pfií‰tí rok.
Za to chlapce neãeká trest, ale odmûna ve
formû obarven˘ch vajíãek nebo sladkostí.
Krásu na dal‰ích 365 dnÛ mohou muÏi své
milované zajistit je‰tû dal‰ím zpÛsobem -
kdyÏ ji 1. kvûtna, v den zamilovan˘ch,
políbí pod rozkvetlou tfie‰ní.
S jarem a láskou souvisí dal‰í tradice,
která je stále Ïivá na Slovácku. V pfiedveãer
prvního máje tu svobodní chlapci staví
májku (okle‰tûn˘ strom nazdoben˘

kvûtinami a fáborky), která je také
symbolem jara. Na stavûní májky
doprovázené hudebním a taneãním
vystoupením si mÛÏete zajet 30. dubna do
Kyjova (http://spssk.cz).
Velikonoce s tradiãními dobrotami
K VelikonocÛm patfií dobroty, které mÛÏete
okusit jak na velikonoãních trzích, tak v
cukrárnách nebo restauracích. Ochutnejte
pi‰kotového beránka s cukrovou nebo
ãokoládovou polevou, mazance z kynutého
tûsta, velikonoãní perníãky, jidá‰e (peãivo,
které sv˘m tvarem pfiipomíná provaz) nebo
smaÏené boÏí milosti obalené v cukru.
Jaro v botanické a zoologické zahradû
V˘stavou Velikonoce vãera a dnes (1.-9.
4. 2007) uÏ tradiãnû otevírá svou sezonu
Botanická zahrada v Praze
(www.botanicka.cz). Na v˘stavû budete
moci nahlédnout do kuchyní na‰ich
babiãek, ale dostanete i rady, jak správnû
vyzdobit byt jarními kvûtinami a jak pfiipravit
sváteãní tabuli. Z botanické zahrady je to
jen kousek do zahrady zoologické
(www.zoopraha.cz), kde vás 9. 4. pfiivítá
velikonoãní jarmark se soutûÏemi a
povídáním o jaru.

***
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1552 Bloor St. W.

Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik

Canada-Czech Republic

Chamber of Commerce

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE

909 Bay St. # 1006

Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432

E-mail: trade@ccrcc.net

www.ccrcc.net

ABE
Letáky, broÏury,  tiskoviny.

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

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

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

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

Exil

Petr ChudoÏilov: Leninov˘ma oãima
Pfied tfiiceti lety, v dobách reálného socialismu, pro
neÏ se dnes ujalo oznaãení Husákova normalizace,
jsem si v malebné vesniãce na Mladoboleslavsku
pofiídil rodinn˘ dÛm. Stavení nebyle drahé, pÛvodní
majitel si fiekl o pouh˘ pûtinásobek mého mûsíãního
platu noãního hlídaãe a dokonce nám velkoryse
pfienechal zafiízení, skládající se ze tfií vyslouÏil˘ch
vojensk˘ch postelí. Bydlet se tam moc nedalo, ale
zato jsme mûli nádhern˘ v˘hled na barokní kostelík
s baÀatou vûÏí a hospodu. Sedávali jsme se Ïenou a
dûtmi na prastaré hfibitovní zdi a láskyplnû pozorovali
ná‰ domeãek Leninov˘ma oãima a tadyhle jednou
bude útulná kuchyÀka s kachlovou pecí, tady
podkrovní pokoj pro dûti, a tady budeme mít králíky,
moÏná i oveãku. Z tûch krásn˘ch, bohuÏel
neuskuteãnûn˘ch snÛ o budoucnosti nám po emigraci
vynucené ofenzívními opatfieními - teì jsem citoval
ze svazku, kter˘ na mû vedla StB zÛstala jen zaÏloutlá
fotografie. Vidím na ní polozfiícenou barabiznu s
propadlou stfiechou, prohnilé trámy a hromady
odpadu.
Do vesniãky se v posledních patnácti letech

pravidelnû vracíme. Posedíme na zdi prohfiáté
sluncem, obejdeme nové hroby na hfibitovû a nakonec
zajdeme k Josefovi, na‰emu nûkdej‰ímu sousedovi.
Vdûãím mu za jedineãnou Ïivotní zku‰enost: mÛÏeme
mít rádi i ãlovûka, politicky stojícího na stranû, jeÏ je
nám naklonûna více neÏ nepfiátelsky. Josef patfiil k
málo zastoupenému druhu: âlen komunistické strany,
jejíÏ pátefi tvofiili starci, kariéristi a kolaboranti, tomu
v‰emu upfiímnû vûfiil. Nejen stranu, ale vÛbec celou
tehdej‰í spoleãnost vidûl podobnû jako my ná‰
domeãek: Leninov˘ma oãima. Jednou, moÏná uÏ
zítra, to v‰echno klapne. Politick˘m debatám jsme se
spí‰ vyh˘bali, zvlá‰tû kdyÏ nikam nevedly. S marn˘m
pousmáním si vzpomínám jak odpovûdûl na moji
otázku, proã vlastnû Sovûtsk˘ svaz, pokr˘vající svou
rozlohou plnou ‰estinu zemského povrchu, musí

dováÏet p‰enici, a to dokonce z Ameriky, od svého
úhlavního nepfiítele: “S tebou se nedá diskutovat, dyÈ
ty má‰ úplnû jin˘ názory neÏ já.” Josef pracoval ve
fabrice a nekradl, pfiestoÏe by mohl. Nikdy ho ani
nenapadlo, aby nûjak zúroãil svoji stranickou
pfiíslu‰nost. Pomáhal mi se stavbou dfievûného plotu,
spolu jsme vybetonovali vjezdov˘ mÛstek, obojí je
tam dodnes. Na rozdíl od fiady pfiátel, ktefií s námi po
na‰í emigraci zbabûle pfieru‰ili styky, nám kaÏdé
vánoce posílal do ·v˘carska starosvûtsky milé pfiání.
Po listopadu 1989 byl Josef zjihl˘, dosavadní jistoty

se otfiásaly, Leninovy oãi teì byly k niãemu, zvlá‰tû
kdyÏ se jimi ãlovûk díval nejen do budoucnosti, ale i
zpátky do tmy minul˘ch let. Rozpaãitû se mû zeptal,
zda teì má vystoupit z KSâ. Radit jsem se neodváÏil,
odvolal jsem se na jeho osobní odpovûdnost. Zpoãátku
zkou‰el volit lidovce, pozdûji dobrácky pfiipou‰tûl,
“to ví‰, já jsem starej ruìoch”. Komu dnes dává svÛj
hlas nevím a vlastnû ani vûdût nechci, pfiipadá mi, Ïe
mu uÏ dávno otrnulo. Za na‰í poslední náv‰tûvy, je‰tû
to není t˘den, mi vysvûtlil, Ïe po únoru 1948 nevládli
komunisti, ale Národní fronta. KdyÏ sly‰el, kolik
platíme ve ·v˘carsku za lékafie a nemocnici, hrdû
poznamenal, Ïe za komunistÛ bylo u nás zdravotnictví
zdarma jako kdyby hodnoty jednodu‰e vznikaly tím,
Ïe stát natiskne peníze? KdyÏ jsem mu vyprávûl, Ïe
moje kníÏky sice vy‰ly ãesky, nûmecky, ‰panûlsky,
italsky, maìarsky a slovinsky, ale pfiesto si dodnes tu
a tam musím pfiivydûlávat noãní rozná‰kou novin,
soucitnû se zeptal, zda bychom se radûji nemûli vrátit
do âeska jako kdyby riziko bez zaruãen˘ch jistot
nepatfiilo ke kaÏdému podnikání. Aktuální otázka,
zda je dne‰ní komunistická strana reformovatelná,
není správnû poloÏena, spí‰e bych se zeptal, zda je
reformovatelné “jejich” my‰lení ale to se ani zdaleka
net˘ká jenom b˘val˘ch, nynûj‰ích  a budoucích ãlenÛ
KSâM.

22.11.05

Psáno pro âesk˘ rozhlas, pfieti‰tûno se souhlasem autora.

Václav Havel a Dr. Horáková
aneb co chystá konzulát v Torontu

Evropská unie oslavila padesátiny ve stejn˘ ãas, kdy  ãesk˘ generální konzulát v
Torontu sfoukl svou první svíãku na dortu. BohuÏel, evropská dáma se nám v
poslední dobû trochu zad˘chává, obãas ztrácí pamûÈ a pfii rozhodování je ponûkud
váhavûj‰í, ale s ohledem na její vûk to snad lze pochopit - pfiece jen je to paní
stfiedního vûku. Konzulát v Torontu se zase rychle zbavuje plínek a dûtsk˘ch nemocí
a Va‰e veskrze pozitivní ohlasy v nás vzbuzují pocit dobfie odvádûné práce. Chtûl
bych Vás ubezpeãit, Ïe v Ïádném pfiípadû neusínáme na vavfiínech.

Bûhem uplynul˘ch t˘dnÛ jsme provedli
kompletní rekonstrukci na‰í webové stránky
www.mzv.cz/toronto, na kterou Vás tímto
srdeãnû zveme. Na kulturním poli
pracujeme na nûkolika projektech najednou
a já bych se rád zastavil alespoÀ u dvou z
nejv˘znamnûj‰ích.
14. kvûtna veãer se ve spolupráci s

Torontskou univerzitou uskuteãní
slavnostní kfiest pfiekladu nejnovûj‰í knihy
Václava Havla, kterou mnozí z Vás asi jiÏ
znají v ãeské verzi, nazvané „Prosím
struãnû“. Anglick˘ pfieklad knihy, na které
b˘val˘ prezident pracoval pfied nûkolika
lety bûhem svého studijního pobytu v
Kongresové knihovnû ve Washingtonu,
pfiipravil Paul Wilson. Pro pamûtníky
potvrzuji, Ïe se opravdu jedná o téhoÏ
Paula Wilsona, Kanaìana dnes Ïijícího v
Colingwoodu, kter˘ byl mj. v sedmdesát˘ch
letech ãlenem praÏské skupiny Plastic
People of the Universe. Souãástí
slavnostního kfitu bude i v˘stava dosud
nepublikovan˘ch a neznám˘ch fotografií
dvorního Havlova fotografa Oldfiicha
·káchy.
M˘m tipem na nejzajímavûj‰í projekt je

v‰ak audiopofiad, kter˘ chystáme ve

spolupráci s RadioÏurnálem na poslední
ãervnov˘ víkend k v˘roãí popravy Dr. Milady
Horákové. Sám jsem byl je‰tû v âeské
republice v loÀském roce pravideln˘m
posluchaãem unikátních dobov˘ch
záznamÛ z procesu s Miladou Horákovou.
Z kaÏdého na praskajícím pásku
zachyceného slova ãi‰ela její neuvûfiitelná
morální pevnost, integrita, inteligence a
síla osobnosti. Odvaha, kterou Dr.
Horáková projevila tváfií v tváfi krvelaãné
komunistické ma‰inérii a zároveÀ pokora
vÛãi nevyhnutelnosti osudu ji podle mého
názoru staví mezi nejvût‰í osobnosti
dvacátého století, mezi jména jako Nelson
Mandela, Gándhí, Jan Pavel II. ãi Matka
Tereza. Svût toho zatím o Miladû Horákové
bohuÏel mnoho nesly‰el a já bych proto
rád sv˘m nepatrn˘m dílem pfiispûl k
nápravû tohoto stavu.
Vá‰

Richard Krpaã-Generální konzul,
Toronto

Pozn.: Pfiesné termíny a místa jednotliv˘ch
akcí naleznete s dostateãn˘m ãasov˘m
pfiedstihem na www.mzv.cz/toronto v sekci
„Kalendáfi akcí“.

***

Prohlá‰ení odboãky K-W-G
Nûktefií na‰i krajané obdrÏeli publikaci
nazvanou Nov˘ den a stûÏovali si vedení
odboãky K-W-G, Ïe jsme dali k disposici
adresáfi na‰ich ãtenáfiÛ Dobrého dne k jinému
úãelu neÏ provozu odboãky.  Nic takového
se nestalo a v˘boru odboãky K-W-G není
známo jak se adresáfi  dostal do soukrom˘ch
rukou.
Obãasník Nov˘ den není oficialním
pokraãováním na‰eho Dobrého dne a nemá
s ním nic spoleãného.  Dobr˘ Den není
vydáván “skupinou krajanÛ” ale volen˘m
v˘borem odboãky a ustanoven˘mi
redaktory.  Îádáme proto aby Nov˘ den
upustil od ãíslování spoleãného s Dobr˘m
dnem.
Kanadsk˘ obãan má právo publikovat
cokoliv uzná za vhodné, ale není etické aby
kopíroval známou publikaci a nelegálním
zpÛsobem obdrÏel adresy pro distribuci.
KaÏd˘ projev najde svoje stoupence a tak i
Nov˘ den si jistû najde svoje vdûãné ãtenáfie
legální cestou.
Za vedení odboãky K-W-G:
Andrea Krã-Sevcik-jednatelka, Marie
Vejvodová-pfiedsedkynû.

***
JelikoÏ nechceme zasahovat do sporu
uvádíme obû adresy periodik:
Pokud chcete tedy odebírat Dobr˘ den adresa
je: Eva Kratochvil, 59 College Ave. W.,
Guelph, Ontario, N1G 1S1.
Pokud chcete odebírat Nov˘ den adresa je:
Nov˘ den, c/o Martin Jelinowicz 505-150
Dowling Ave., Toronto, ON M6K 3A8.

***
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Financial

1 CDN $ 18,13 Kã
1 EURO 27,97 Kã
100 Sk 83,84Kã
1 US $ 20,99 Kã
âNB- 23. 3. 2007

Kursovní lístek
100 Kã 5,68 CDN $
100 SK 4,72 CDN $
1 CDN $ 17,61 Kã
1 CDN $ 21,19SK
1 US $ 1,18 CDN $
1 EUR 1,59 CDN $
Toronto Star  - 24. 3. 2007

20. roãník
Festivalu ãesk˘ch filmÛ

Finále
oslaví v roce 2007 své kulatiny
a to jiÏ bûhem mûsíce dubna.

Oslavy vyvrcholí festivalov˘m
t˘dnem

od 23. do 30. dubna 2007.
Tû‰íme se na Vás!

Hledám paní na peãení
 do restaurace!
Volejte David:
416/844-4962.

1705-8

Česká doplňovací
škola pro děti

oznamuje,
že vyučování se koná:
Ve stejných prostorách

jako minulé pololetí:

v Kostele sv.
Václava,

496 Gladstone Avenue,
Toronto

Ve stejný den a čas:

každou sobotu,
9:00 - 11:00 hodin.

Za stejný poplatek

za lekci:  5.00  dolarů
za žáka (žákyni).

Noví žáci a žákyně
jsou vždy vítáni.

Jménem rodičů žáků školy

děkujeme

Sokolu Toronto
aČSSK

za urgentní pomoc!

v˘chodní Evropû,“ naznaãil moÏn˘
rozmach Burger Kingu na‰ím smûrem
Mateusz Sielecki mající v AmRestu na
starosti vztahy s investory.
V âesku je dnes v rychlém obãerstvení
jedniãkou McDonald’s s více neÏ
sedmdesáti restauracemi.
âe‰i zatím nepatfií v pití kávy mezi velké
pfieborníky, ale zájem velk˘ch fietûzcÛ
svûdãí o tom, Ïe pozice „kavárenského
povaleãe“ se tû‰í rostoucí oblibû.
Pfied tfiemi lety zaãala v Praze otevírat
kavárny spoleãnost Coffee Heaven. Jak
napsal pfied ãasem britsk˘ Independent,
v Lond˘nû si manaÏefii cestou do práce
kávu v Coffee Heaven nemohou dát,
protoÏe britská spoleãnost se soustfiedí
hlavnû na konãiny stfiední a v˘chodní
Evropy. DÛvod? Podle deníku nechuÈ
bojovat na domácí pÛdû právû se
Starbucksem.
V tuzemsku má nyní Coffee Heaven
dvanáct kaváren. „Do roka chceme jejich
poãet zdvojnásobit,“ fiíká ‰éf ãeské
poboãky Nikolaos Balamotis. Pfiíchod
Starbucksu bude mít podle Balamotise
na trh spí‰e dobr˘ vliv ve smyslu, Ïe
rozh˘be k pití kávy dal‰í zákazníky.
„Konkurence mezi specializovan˘mi
obchody s kávou je stále malá,“ dodává
‰éf Coffee Heaven.
PfieváÏnû v obchodních centrech se
rozmáhá také dal‰í síÈ kaváren, Emporio
Café, patfiící do skupiny Cimex Group s
hotely Orea. Vlastní znaãkové kavárny
otevírá i Tchibo, Illy ãi Segafredo. Expanzi
na ãesk˘ trh ohlásila dokonce i indická
spoleãnost Cafe Day.
Kavárenské fietûzce se zatím pfiíli‰
nepou‰tí do mal˘ch mûst a i v tûch velk˘ch
se drÏí na ru‰n˘ch místech hlavnû v
centru. Káva v nich totiÏ není tak levná
záleÏitost - vût‰inou se nedostane pod
tfiicet korun.

***

30. 3. 2007

·koláci se nudili. A tak
pfiepadávali lidi

Ostrava-MFD/ (asi, jav)-Zaãalo to
‰ikanováním vrstevníkÛ - a skonãilo
pfiepadáváním star˘ch Ïen. Právû tak si krátila
ãas sedmiãlenná parta ‰kolákÛ z Ostravy,
kterou kriminalisté hledali tfii t˘dny.
·okující je motiv: nebyly to peníze, ale nuda a
touha po dobrodruÏství.
Malí útoãníci pocházejí z „dobfie situovan˘ch
rodin“. Pfiepadli minimálnû deset dûtí a
dÛchodkyÀ. Brali jim mobilní telefony, peníze,
ale tfieba i jen ãepici a hokejku. „Nejagresivnûj‰í
z party byl paradoxnû nejmlad‰í ze v‰ech,
teprve dvanáctilet˘ chlapec. Vjednom pfiípadû
vyhroÏoval pfiepadenému maãetou,“ fiekl
kriminalista Vilém ·poner.
Na trest jsou v‰ichni pfiíli‰ mladí, aÏ na jednoho,
kterému uÏ bylo patnáct.
Agresivita party postupnû rostla. Sami
kriminalisté fiekli, Ïe netu‰í, co by je‰tû ‰koláci
byli s to v‰echno udûlat, kdyby je nechytili.
StupÀující se násilí u dûtí dûlá policistÛm a
odborníkÛm starosti. Zatímco loupeÏí ãi jin˘ch
kriminálních deliktÛ, které mají na svûdomí
dûti, loni mírnû ubylo, s násilím je to spí‰
naopak. Ukazují to i nûkteré dal‰í pfiípady z
poslední doby. Nedávno na Pelhfiimovsku
znásilnili dva chlapci ve vûku dvanáct a tfiináct
let svou o rok star‰í spoluÏaãku. „Agresivita
roste obecnû v celé spoleãnosti. Jestli dítû ale
nûkoho pfiepadává, mÛÏou za to hlavnû jeho
rodiãe. ·patnû ho vychovali,“ fiekla ústecká
psycholoÏka Ilona Wölfelová.

***

Starbucks, americk˘ obr s
kávou, jde do âeska

Praha-MFD/MARIE POTOâKOVÁ- Tu
scénu znáte z fiady americk˘ch filmÛ:
chlapík v obleku uhání po ulici do práce a
v ruce si nese pÛllitrov˘ kelímek. S nejvût‰í
pravdûpodobností je v nûm káva. A to
nejspí‰ káva od firmy Starbucks.
Starbucks, spoleãnost provozující nejvût‰í
síÈ kaváren na svûtû, vãera udûlal
rozhodující krok pro to, aby se zabydlel i
v âesku. Podepsal pfiedbûÏnou dohodu
se spoleãností AmRest, Ïe u nás, v Polsku
a Maìarsku bude moci zaãít otevírat
kavárny.
Bude to v‰ak je‰tû chvíli trvat, firmy musí
nejprve získat potfiebná povolení. Kdy a
kde první kavárny budou, nechtûl AmRest
prozradit.
Na svûtû má Starbucks tfiináct tisíc
kaváren, od Ameriky pfies Nûmecko po
Kuvajt. Bílé kelímky se zelen˘m kulat˘m
logem jsou mnohde kultovní záleÏitostí,
podobnû jako Ïluté M v prodejnách
McDonald’s. A podobnû jako v
McDonald’s se ve Starbucks nekoufií a
káva se kupuje u pultu do kelímkÛ. Mnozí
tam tráví celé odpoledne, pracují na
notebooku nebo se uãí.
Kavárny Starbucks bude v âesku
provozovat firma AmRest, a to formou
spoleãného podniku obou spoleãností.
Akcie AmRestu se obchodují na
var‰avské burze, a proto jsou ohlednû
konkrétních plánÛ skoupí na slovo.
V âesku uÏ dnes AmRest provozuje pfies
ãtyfiicet restaurací KFC. V Polsku také
nedávno získal práva otevírat rychlé
obãerstvení sítû Burger King.
„Zatím máme dohodu jen pro Polsko, ale
chceme b˘t nejvût‰ím provozovatelem
rychlého obãerstvení ve stfiední a

Langer: v kauze Kubice
odposloucháváno 46 ãísel

PRAHA-pravo-Ministr vnitra Ivan Langer
(ODS) vãera na mimofiádné tiskové
konferenci prohlásil, Ïe Inspekce ministra
vnitra kvÛli vy‰etfiování úniku takzvané
Kubiceho zprávy odposlouchávala celkem
46 telefonních ãísel.
Mezi „napíchnut˘mi“ lidmi pfiitom byli i dûti a
advokáti.
Langer prohlásil, Ïe bude poÏadovat dÛkladné
pro‰etfiení oprávnûnosti tûchto odposlechÛ.
Odpovûdnost za to podle nûj nese expremiér
Jifií Paroubek a pfiedchozí ministr vnitra
Franti‰ek Bublan (oba âSSD). Ti to ale
odmítají.
Podle bezpeãnostního experta soc. dem.
Jeron˘ma Tejce totiÏ nemusel b˘t neobvykle
vysok˘ poãet Ïádostí inspekce o odposlechy
zpÛsoben nestandardním postupem
inspekce, ale tím, Ïe v odposlouchávan˘ch
mobilních telefonech bylo pouÏito více SIM
karet, a tedy i více telefonních ãísel.
Ta jsou podle bûÏn˘ch policejních postupÛ
nejprve identifikována a pak zafiazena do
Ïádosti o odposlech. Stává se totiÏ, Ïe lidé,
ktefií se obávají odposlechu, pouÏijí ve svém
mobilu SIM kartu jin˘ch osob. KaÏdá SIM
karta v‰ak zanechá v mobilním telefonu stopu,
kterou dokáÏe policie odhalit a k ní pfiifiazené
telefonní ãíslo zjistit.
„Podle indicií, které máme, byly
pravdûpodobnû identifikovány SIM karty,
které si pan ministr ãi nûkdo dal‰í ze
sledovan˘ch v té kauze zakládali do svého
mobilu. Pokud by to byla pravda, pak by mûl
vysvûtlit, proã se choval jako fiada mafiánÛ,
ktefií si mûní SIM karty se sv˘mi advokáty,“
fiekl vãera Právu Tejc.
Celou záleÏitost by podle nûj mûl projednat
snûmovní v˘bor pro bezpeãnost, kter˘ mÛÏe
na základû podkladÛ od policie a ministerstva

vnitra ozfiejmit skuteãn˘ postup inspekce, a
tím pádem i rozpt˘lit pochybnosti o jeho
správnosti.
¤editel policejního útvaru zvlá‰tních ãinností,
kter˘ odposlechy technicky zaji‰Èuje, Tomá‰
Almer Právu fiekl, Ïe tento postup zji‰Èování
ãísel SIM karet pouÏit˘ch v mobilech je moÏn˘,
ale Ïe neví, zda tomu tak bylo i v pfiípadû 46
odposlechÛ zmiÀovan˘ch Ivanem Langrem.
Podle trestního spisu v kauze Kubice, v níÏ
figuruje jako po‰kozen˘ pfiedseda âSSD Jifií
Paroubek, je ale podle jeho advokáta Petra
Topinky uvedeno, Ïe inspekce pÛvodnû
Ïádala o monitoring mnohem ménû ãísel.
„Útvar zvlá‰tních ãinností pak zjistil, kolik SIM
karet pro‰lo dan˘m telefonem, a tím se také
poãet telefonních stanic v˘raznû zv˘‰il,“ uvedl
Topinka. Upozornil ale, Ïe tento postup se
t˘kal pouze zpûtn˘ch v˘pisÛ uskuteãnûn˘ch
hovorÛ a nikoliv jejich pfiepisÛ.
Langer jiÏ dfiíve tvrdil, Ïe se odposlechy t˘kaly
i lidí, ktefií s pfiípadem nemûli nic spoleãného.
„Skuteãnost je ale je‰tû hor‰í. Pfiípad dokazuje
obludnost ma‰inérie, která byla vytvofiena za
pfiedchozí vlády. Je to va‰e politická
odpovûdnost a ãekám, Ïe se omluvíte v‰em,
jejichÏ práva a svobody byly takov˘m
zpÛsobem brutálnû po‰lapány,“ vzkázal
Langer Paroubkovi a Bublanovi.
Ti obvinûní shodnû odmítli. „To obvinûní je
naprosto nesmyslné, protoÏe ani jako ministr
vnitra jsem nemûl moÏnost to nûjak˘m
zpÛsobem ovlivnit nebo zasáhnout do toho
vy‰etfiování,“ fiekl Bublan.
„Sociální demokracie má rovnûÏ mnoho
pochybností o vy‰etfiování tzv. Kubiceho
zprávy. Proto opakovanû nabízí ODS
spolupráci pfii vytvofiení parlamentní
vy‰etfiovací komise, tak aby jednou provÏdy
byly tyto pochybnosti odstranûny,“ fiekl vãera
Paroubek. ZároveÀ pfiipomnûl, Ïe odposlechy
navrhl státní zástupce a povolil je nezávisl˘
soud.
„Pokud byly na nû vyvíjeny nûjaké tlaky,
nechÈ se státní zástupce a soudce vyjádfií,“
dodal.
Postupem státního zástupce a soudce, ktefií
jsou pod zmínûn˘mi odposlechy podepsáni,
se uÏ také zab˘vá speciální odbor dohledu
na ministerstvu spravedlnosti. Podle ministra
Jifiího Pospí‰ila by mûly b˘t závûry tohoto
‰etfiení k dispozici do dvou t˘dnÛ.
„V pfiípadû, Ïe zjistí nûjaké pochybení,
podáme návrh na kárnou Ïalobu,“ uvedl
Pospí‰il. Podle âSSD by ale ministr
spravedlnosti nemûl zasahovat do
nezávislého postupu policie, natoÏ do
nezávislého rozhodnutí soudu.
B˘val˘ ‰éf oddûlení, které mûlo na inspekci
pfiípad na starosti, Vladimír Nesvatba odmítl,
Ïe by jeho podfiízení postupovali pfii
vy‰etfiování protizákonnû.
„Nejsem si vûdom toho, Ïe by byl jakkoliv
poru‰en zákon. Ostatnû i dohledová provûrka
mûstského státního zastupitelství ve vûci
neshledala Ïádné pochybení,“ poznamenal
pro Právo Nesvatba. âeská advokátní komora
se vãera ohradila proti tomu, Ïe policie
odposlouchávala nûkteré advokáty.
Odposlechy advokátÛ jsou podle komory
nezákonné, protoÏe naru‰ují právní ochranu
klientÛ, ktefií se advokátÛm svûfiují s citliv˘mi
informacemi.
Advokátní komora v kritizovala nejen policii,
ale i soudy, které podle ní odposlechy pfiíli‰
snadno povolují.

 ***



6   satellite  1-416 April 5, 2007Slovak Press

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:

ZAST¤EN¯ HLAS

situovan˘ do rodiny s pubertální dívkou, která má ãasto
tajemné telefonní hovory s nûk˘m, koho rodina nezná.

MÛÏe jít i o vraha, kter˘ pfied nedávnem zabil její
spoluÏaãku. Tak zaãíná pÛvodní detektivka z praÏského
sídli‰tû, které sousedí s tajemnou oborou u letohrádku
Hvûzda. Matka má velkou starost o dceru, protoÏe ji
pronásledují zlé sny do dne‰ka. Má totiÏ tajemství, o

kterém neví ani její muÏ: byla totiÏ v mládí u nich doma
na vsi znásilnûna a obává se, aby dcera nedopadla stejnû.

Hrají: V. Cibulková, M. Etzler, A. Krejãíková, J.
Bohdalová, R. Ja‰ków, V. Udatn˘, J. Háma, R. Novák a

dal‰í.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
uvádí dramatick˘ detektivní pfiíbûh

reÏiséra V. Polesného

Rosti
Brankovsky

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.
Jsem tu pro vás!

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

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

***Dopfiejte svému tûlu oãistu a uvolnûní***

Nová klinika na 1560 Bloor St. W.(Bloor/Dundas) se tû‰í na Va‰i náv‰tûvu.

!!!Nyní  20%  sleva!!!

BODY CLEANING &  COLON
HYDROTHERAPY

1560 Bloor St.W.(Bloor/Dundas)
Tel.: 647-201-7434 nebo 416-242-7434  (záznamník)

Poãáteãní  konzultace zdarma, mluvíme ãesky a slovensky, parkování zdarma.

Pro zkvalitnûní Va‰eho Ïivota Vám vypracujeme individuální
ozdravovací program.

***

PrÛvodce svûtov˘mi ideologiemi a naukami.
K¤ESËANSTVÍ: Má‰ dvû krávy. Z lásky k bliÏnímu, mu dá‰ jednu.
SOCIALISMUS: Má‰ dvû krávy. Stát ti obû vezme a potom ti dá trochu mléka.
KOMUNISMUS: Má‰ dvû krávy. Stát ti obû vezme a zavfie tû.
NACISMUS: Má‰ dvû krávy. Stát ti obû vezme a prodá ti trochu mléka.
FA·ISMUS: Má‰ dvû krávy. Stát ti vezme obû, zmlátí tû a po‰le do koncentráku.
TRADIâNÍ KAPITALISMUS: Má‰ dvû krávy. Jednu prodá‰ a koupí‰ si b˘ka. Stádo
se zvût‰uje a hospodáfiství roste. Hospodáfiství uÏ je tak velké, Ïe uÏ to nestaãí‰
spravovat. Nakonec v‰e prodá‰, a jde‰ do dÛchodu.
EVROPSKÁ UNIE: Má‰ dvû krávy. Stát jednu zastfielí, druhou podojí a mléko vylije
do odpadu.
âESK¯ KAPITALISMUS: Na dvû krávy si vezme‰ pÛjãku od banky ve v˘‰i 1600 mil.
Kã.a odstûhuje‰ se na Bahamy ãi Seyschelské ostrovy. Banka posléze zjistí, Ïe to
nebyly krávy,ale kozy. Rozdíl zaplatí daÀoví poplatníci pfies Konsolidaãní Banku.
AMERICKÁ AKCIOVKA: Má‰ dvû krávy. Prodá‰ jednu, a nutí‰ druhou,aby dávala
mléko za ãtyfii. Pozdûji najme‰ konzultanta, manaÏera a vizáÏistu, aby zjistili proã
kráva chcípla.
FRANCOUZSKÁ AKCIOVKA: Má‰ dvû krávy. Jde‰ do stávky,protoÏe chce‰ tfii.
ITALSKÁ AKCIOVKA: Má‰ dvû krávy. Neví‰ ale, kde jsou, a tak jde‰ na obûd.
BRITSKÁ AKCIOVKA: Zdûdí‰ dvû krávy. Obû jsou ‰ílené.
JAPONSKÁ AKCIOVKA: Má‰ dvû krávy. Genovou manipulací je navrhne‰ tak, aby
byly desetkrát men‰í, a dávaly dvacetkrát tolik mléka. Pak vytvofií‰ leporelo o  chytré
krávû nazvané Kravamotokimono, a bude‰ je prodávat po celém svûtû.
âÍNSKÁ AKCIOVKA: Má‰ dvû krávy. Stará se o nû 300 lidí, ktefií jí dojí. Vykazuje‰
plnou zamûstnanost, vysokou produktivitu skotu, plnûní plánu na 200%. Nechá‰
zatknout a popravit novináfie, kter˘ tato ãísla zvefiejÀoval.
RUSKÁ AKCIOVKA: Má‰ dvû krávy. KdyÏ je spoãítá‰ velmi peãlivû, zjistí‰, Ïe jich
má‰ ‰est. Spoãítá‰ je je‰tû jednou a zjistí‰, Ïe jich má‰ ãtyfiicetdva. Pfii je‰tû
pfiesnûj‰ím poãítání zjistí‰, Ïe uÏ je jich padesátsedm. nedá ti to, a pfii bliÏ‰ím
ohledání zjistí‰, Ïe jsou jenom dvû. Pfiestane‰ poãítat a rad‰i si otevfie‰ dal‰í lahev
vodky.

E-MAIL
***

Za socializmu ste mali byÈ údajne
guvernérom Národnej banky.
To bol rok 1969, bol som na kandidátke.
Unitárny ‰tát sa v tom ãase premenil na
federatívny a s t˘m sa spájali návrhy na
personálne obsadzovanie rôznych funkcií.
Taká príprava nov˘ch kádrov.
Preão ste sa ním nestali?
26. septembra som sa vracal z Lond˘na, kde
som robil námestníka riaditeºa Îivnostenskej
banky s t˘m, Ïe od 1. októbra nastupujem do
funkcie guvernéra. Bol vyhliadnut˘ aj byt,
pripravené ostatné náleÏitosti. Medzit˘m v‰ak
zasadal Ústredn˘ v˘bor KSâ a kaÏdé takéto
zasadnutie po vstupe vojsk Var‰avskej zmluvy
obná‰alo aj vyraìovanie reformn˘ch
komunistov a ich nahrádzanie vern˘mi. Keì
som pri‰iel, uÏ som vedel, Ïe je problém -
nebol som schválen˘, miesto mÀa vybrali
Rudolfa Rohlíãka. Ostal som v pozícii
námestníka oblastného riaditeºa banky a pri
previerkach som bol vylúãen˘ zo strany,
odvolan˘ z funkcie námestníka a zaraden˘ na
poboãku, kde som bol aÏ do chvíle, kedy som
sa po revolúcii stal ministrom financií.
PäÈdesiate roky boli „obohacované”
politick˘mi procesmi, vraÏdením a
väznením nepohodln˘ch. Ako ste to
vnímali?
Veºmi zle, lebo som vítal také udalosti, ktoré
boli predzvesÈou nejakého uvoºnenia.
Napríklad keì zomreli Stalin, Gottwald... vÏdy
sa s tak˘m nieãím spájal aj priestor pre reformy
hospodárskeho systému.
Kedy ste vstúpili do KSâ?
V ‰tvrtom roãníku Obchodnej akadémie, teda
v roku 1948.
To uÏ bolo po VíÈaznom februári. Zdal sa
vám vtedy socializmus ako dobrá
my‰lienka?
Bolo to rozporné - nepodceÀoval som to, ão
sa za Slovenského ‰tátu hovorilo o Rusku - Ïe
je tam boº‰evizmus, ch˘ba tam sloboda, Ïe
mnoho ºudí zahynulo aj bez svetovej vojny.
Bol som teda nasiaknut˘ t˘m, Ïe to, ão bolo v
Sovietskom zväze, je zlé. Ani v duchu ma
v‰ak nemohlo napadnúÈ, Ïe u nás nebude po
vojne opäÈ pokraãovaÈ demokratick˘ systém.
V âeskoslovensku totiÏ dovtedy bol.
Do strany ste v‰ak vstúpili. âo bolo
primárnou motiváciou?
Dve veci - jednak som si bol vedom˘, Ïe v
programe komunistickej strany je mnoho
my‰lienok, ktoré sa zhodujú s kresÈansk˘mi
zásadami a...

“Máme hviezdne spevácke obsadenie,
pozvanie prijali tí, ktorí tú dlhodobo
neúãinkovali,” povedal novinárom
‰éfdramaturg opery Slavomír Jakubek. V
programe veãera odznejú diela od Wolfganga
Amadea Mozarta, Bedfiicha Smetanu,
Antonína Dvofiáka, Giuseppe Verdiho, ale aj
EugeÀa SuchoÀa. Druh˘ deÀ po otvorení
bude patriÈ populárnemu ãinoherného
predstavenia TanãiareÀ v hlavnej úlohe s
Ladislavom Chudíkom. Ten uÏ síce beÏne v
divadle neúãinkuje, chcel si v‰ak e‰te zahraÈ
v novom SND.
Budova SND ani ku dne‰nému dÀu nie je
úplne dokonãená, napríklad sála ãinohry má
v‰ak byÈ hotová poãas nasledujúceho
víkendu. V ãinohernej sále i ‰túdiu by sa
naplno mala prevádzka rozbehnúÈ od nedele.
Do konca sezóny by sa v novom národnom
divadle malo uskutoãniÈ deväÈ premiér nov˘ch
predstavení. V novej budove uÏ sídli baletn˘
súbor a tento t˘ÏdeÀ sa do nej presÈahovala
aj ãinohra. V najbliÏ‰ích dÀoch by sa mali tieÏ
zaãaÈ predávaÈ vstupenky na nové
predstavenia.
Pôvodne mal národné divadlo otváraÈ
galaveãer s vystúpeniami v‰etk˘ch súborov.
KeìÏe sa v‰ak dva razy odkladala skú‰obná
prevádzka, ktorá mala zaãaÈ na jeseÀ,
program nacviãiÈ nestihli. Skú‰ky zaãali aÏ
20. februára.
Vedenie SND potom plánovalo, Ïe divadlo
otvorí prvou slovenskou národnou operou -
KrútÀavou od SuchoÀa v obnovenom
na‰tudovaní slávneho reÏiséra Juraja
Jakubiska. Hlavného predstaviteºa Miroslava
Dvorského v‰ak najnov‰ie na termín otvorenia
neuvoºnilo prestíÏne talianske Teatro Alla
Scala, kde debutuje.
Nová budova SND sa zaãala stavaÈ v roku
1986 s plánovan˘mi nákladmi 874 miliónov
ãeskoslovensk˘ch korún. Na finanãne
nároãnú stavbu sa v‰ak neskôr minuli peniaze
a jej dokonãenie sa odkladalo. Celkové
náklady na budovu sa v súãasnosti odhadujú
na zhruba päÈ miliárd korún.

***

Michal Kováã:
Z Meãiara som bol nad‰en˘

Bratislava-sme/Karol Sudor-Rozdelenie
âeskoslovenska bez referenda bolo správne,
Meãiar mi na zaãiatku imponoval, povedal v
rozhovore pre SME.sk b˘val˘ prezident
MICHAL KOVÁâ.

30.3.2006
Nové SND otvorí opern˘

galaveãer
Bratislava-sme (âTK, SITA, zh)-Novostavbu
Slovenského národného divadla (SND) otvorí
14. apríla opern˘ galaveãer, na ktorom
vystúpia známe operné hviezdy ako napríklad

svetoznáma sopranistka Gabriela BeÀaãková,
Jolana Foga‰ová, Adriana Kohútková,
tenorista Sergej Larin, Peter Mikulá‰ ãi Martin
Babjak. Cel˘ veãer bude maÈ pod taktovkou
‰éfdirigent Rastislav ·túr. Pôvodne plánovaná
obnovená premiéra slovenskej opery
KrútÀava bude 20. mája. Informovalo o tom
vedenie SND.
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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

�

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

Kratší jméno, více místa!

Prosím?
Áno. Sociálna spravodlivosÈ, práca pre
v‰etk˘ch, nevyzdvihovanie bohat˘ch, pomoc
chudobn˘m a tak ìalej.
Tou druhou vecou bolo ão?
To, Ïe ak chcem maÈ vplyv na udalosti, je
treba byÈ v strane. A komunistická strana
mala perspektívu. Mal som ako keby skrytú
predtuchu, Ïe nieão v politike moÏno
ovplyvÀovaÈ iba vtedy, ake som zaãlenen˘ do
nejakej strany.
ªutovali ste niekedy, Ïe ste tam vstúpili?
Samozrejme, Ïe áno. Ale nikdy nenastala
taká situácia, aby ãlovek mohol opustiÈ stranu
bez následkov na pracovnom zaradení, na
plate a samozrejme - bez následkov na
perspektívu. âlovek navy‰e uvaÏoval, kde
má väã‰iu ‰ancu ovplyvÀovaÈ situáciu - keì
je mimo strany, alebo v nej, po boku
reformn˘ch síl.
Za socializmu ste sa dostali pracovne na
Kubu i do Lond˘na. Von chodili najmä
preverené osoby. Boli ste v kontakte s
·TB?
Nie, neprichádzal som s Àou do styku. AÏ po
návrate z Lond˘na, keì ma vylúãili zo strany.
Znamená to, Ïe do zahraniãia mohli ísÈ
pracovaÈ aj osoby, ktoré ·TB nikdy
nekontaktovala?
Poznám mnoho ºudí, ktorí sa dostali von, aj
mnoh˘ch, ktor˘ch ·TB získavala, ale ja som
medzi nich nepatril. Neviem, ãím to je, ale
domnievam sa, Ïe si vyberali tak˘ch, o ktor˘ch
predpokladali, Ïe by mohli maÈ dôvod poslúÏiÈ,
pretoÏe mali nejaké maslo na hlave. Îe mali
buì niekoho v rodine, kto ostal vonku, alebo
bol vyhlásen˘ za triedneho nepriateºa alebo
burÏoázneho nacionalistu... Keì som pri‰iel
pracovaÈ do banky, kolega, ktor˘ ma zaúãal,
sa mi priznal, Ïe spolupracuje s ·TB a je z
toho ne‰Èastn˘. Poradil som mu, aby to ukonãil
a on to spravil. Aj sa obával následkov, ale
Ïiadne neboli.
Preão vás ·TB kontaktovala po návrate z
Lond˘na?
Nahovárali ma na spolupráciu, chceli maÈ
informácie o niektor˘ch ºuìoch, s ktor˘mi
som mal pomerne úzke kontakty. Samozrejme
som to odmietol a oni mi len avizovali, Ïe ma
budú kaÏd˘ rok predvolávaÈ. Tak aj robili.
Keì vydal nejak˘ materiál Milan ·imeãka, tak
ma predvolali, ãi som to mal v ruke, ãítal to a
podobne.
A mali ste?
Bol by som rád, keby som mal, mne sa to v‰ak
do rúk nedostalo, takÏe som nemusel klamaÈ.
Keì sa mal napríklad oslavovaÈ prv˘ máj a
boli obavy, aby sa nepremenil na nieão
protestné, tak sa p˘tali, kde budem, ão budem
robiÈ a dobromyseºne upozorÀovali, aby som
sa do nieãoho nezaplietol. Proste stráÏili ºudí,
u ktor˘ch bol predpoklad, Ïe by sa mohli
znovu pridaÈ k reformn˘m silám.
Na vysok˘ post v Îivnostenskej banke v
Lond˘ne vás dostal kto?
Generálnym riaditeºom banky bol ist˘ pán
Kováãik, ktor˘ pochádzal z âierneho Balogu.
Chodieval som na porady do Prahy, kde som
sa s ním zoznámil, on si obºúbil mÀa, ja jeho.
Do Lond˘na sa kaÏdé ‰tyri roky vysielali
riaditeº, zástupca riaditeºa a ìal‰í dvaja
pracovníci, a do toho ãasu nikto v
Îivnostenskej banke zo Slovenska nebol.
Navrhol mi to sám od seba. Samozrejme, Ïe
som to uvítal.
Kde ste boli v ãase revolúcie?
Celá rodina sme boli v Mníchove.
To vás ako vylúãeného straníka pustili?
Prv˘krát sme dostali vycestovaciu doloÏku.
Predt˘m sme o Àu kaÏd˘ rok Ïiadali, ale
dostávali sme odpoveì, Ïe na‰a cesta nie je
v súlade so ‰tátnymi záujmami. PoÏiadali
sme v‰ak aj v roku 1989, pretoÏe si chlapci
chceli kúpiÈ nejak˘ poãítaã, magnetofóny,
proste to, ão bolo vtedy moderné. Chlapci na
mÀa naliehali a na podivenie sme súhlas na
vycestovanie dostali. Keì sme sa dozvedeli,
ão sa doma deje, skrátili sme pobyt a vrátili
sa. Vedeli sme, Ïe veãer bude na námestí
demon‰trácia, kde sa ‰trngalo kºúãami, tak
som vzal oboch synov a boli sme v tom kotli.
Ako ste sa dostali do politiky?
S kolegami sme zaloÏili poboãku Verejnosti

proti násiliu v banke a Ïiadali centrálu VPN,
aby nám posielala zástupcov, ktorí by nás
zorientovali. Vyvrcholilo to t˘m, Ïe bolo treba
vyzvaÈ vtedaj‰ích ‰éfov banky, s ktor˘mi som
sa dobre poznal, na odstúpenie. Nemal som
povahu na kádrovanie, ale hovoril som si - kto
to má urobiÈ? Veì niekto to spraviÈ musí.
Ne‰lo predsa o stínanie hláv za kaÏdú cenu.
Donútili sme odstúpiÈ generálneho riaditeºa
Alberta Ko‰Èála.
Stali ste sa ministrom financií, ãiÏe vás
niekto musel kontaktovaÈ.
V jeden deÀ okolo piatej poobede mi v práci
zazvonil telefón a volá mi podpredseda vlády
Murín, Ïe so mnou chce hovoriÈ vtedaj‰í
predseda vlády Hrivnák. Tak som ‰iel na
Úrad vlády. Poznal ma z jedného alebo dvoch
plesov. Hovoril mi, o ão ide, Ïe zostavuje
vládu, Ïe VPN má poÏiadavky, aby vo vláde
boli komunisti men‰inou. Mne ponúkol funkciu
ministra obchodu. Hovorím mu, Ïe preão
obchod, keì som finanãník. A on, Ïe na
financie navrhuje nejakého architekta. Tak
som mu to vytkol, Ïe to nemá logiku. Do rána
som si to mal premyslieÈ. Bál som sa, ãi to nie
je nejaká habaìúra, nechcel som sa do
nieãoho zapliesÈ. Napadlo mi, Ïe sa poradím
v centrále VPN. Po ceste som stretol Mira
Kusého, ktor˘ ‰iel práve odtiaº a ten mi
povedal, Ïe to mám vziaÈ. A súhlasila aj VPN.
Domov mi potom volal jeden kamarát, ktor˘
sa p˘tal, ãi ma volali z Úradu vlády. Ja, Ïe
odkiaº to vie? Bol to ãlovek od Dubãeka, takÏe
si myslím, Ïe návrh ‰iel z tejto strany, alebo sa
s ním VPN aspoÀ radilo.
Kedy ste sa prv˘krát stretli s Meãiarom?
AÏ v januári 1990, keì bol dodatoãne
schválen˘ ako minister vnútra, pretoÏe vláda
v decembri vznikla bez neho.
Ako na vás pôsobil?
Veºmi dobre. Bol aÏ prekvapivo znal˘ situácie,
vzbudil nielen vo mne, ale aj v celom
ministerskom kolektíve istú dôveru. Vedel, ão
treba robiÈ.
âiÏe vám imponoval?
Áno, áno, áno. Nielen mne, ale v‰etk˘m. Mali
sme dobré vzÈahy.
ëal‰iu vládu uÏ nezostavoval âiã, ale
Meãiar.
Áno, navrhli mu to, on to prijal. My sme boli
nad‰ení, ja teda urãite, lebo uÏ na pozícii
ministra vnútra sa prejavil ako schopn˘. Mal
som istotu, Ïe je to ãlovek, ktor˘ vie ão chce.
To, ão chce, sme v‰ak vtedy e‰te nevedeli, to
sme sa dozvedali aÏ postupne.
Prejavoval uÏ vtedy autoritatívne sklony,
alebo dokázal prijaÈ aj cudzí názor?
Nebol autoritatívny, ale keì niekde vystúpil,

bolo vidieÈ, Ïe to má hlavu aj pätu. Îe to nie
je tliachanie do vetra.
V tom ãase e‰te neklamal?
Nie. To sa ukázalo aÏ neskôr, keì bol
predsedom vlády a nie v‰etky veci sa dali v
diskusii priamoãiaro presadiÈ. Ja som sa
napríklad ako ãlen vlády a koordinaãného
centra VPN dozvedel aÏ z televízie, Ïe rokuje
s âechmi o ‰tátoprávnom usporiadaní. Îe
zvolal do Trenãianskych Teplíc predstaviteºov
federálnej a ãeskej vlády, ktor˘m tvrdil, Ïe je
poveren˘ na rokovanie vládou SR. Takéto
poverenie mu pritom na‰a vláda nikdy nedala.
Meãiar pôvodne nebol za rozdelenie
spoloãného ‰tátu. âo stálo za zmenou
jeho názoru?
Aj my ostatní z HZDS. Ja som bol tieÏ za.
Bolo správne rozdeliÈ ‰tát bez toho, aby
ste sa sp˘tali na názor ºudí v referende?
Áno. A stále sa ãudujem niektor˘m ºuìom, Ïe
sa p˘tajú, ãi to bolo správne.
Nep˘tam sa na to, ãi bolo správne samotné
rozdelenie, ale to, ãi bolo správne rozdeliÈ
‰tát bez toho, aby ste sa sp˘tali obãanov.
A ão by vyrie‰ilo referendum? V âechách by
povedali, Ïe rozdelenie nechcú a na Slovensku
by polovia povedala...
Aj tu by ºudia povedali zrejme nie.
No a potom ão? âo potom?
Vám sa nezdá dôleÏitá vôºa obãanov?
Vôºa obãanov je svätá? Bola ich vôºa svätá pri
vzniku âeskoslovenskej republiky? Bolo
nejaké referendum? PoÏiadavky národa vÏdy
vychádzajú z inteligencie, nie od radového
obãana. Ten je rozdielnou mierou pripraven˘
alebo nepripraven˘ nieão podporiÈ. Ale
inteligencia musela a mala pochopiÈ, Ïe kaÏd˘
národ má právo na sebaurãenie a majú na to
právo aj Slováci.
Slováci takú vôºu podºa priekumov nemali.
A kto vie, ãi nemali?
Nevie, lebo ste nespravili referendum.
No dobre, ale Ïiadna ústava nám to
nepredpisovala. Bolo treba, aby to schválilo
trojpätinovou väã‰inou Federálne
zhromaÏdenie. To sa stalo. Bolo to ústavné,
demokratické a prijaté medzinárodnou
verejnosÈou. TakÏe len ten, ão mal názor, Ïe
si Slováci nie sú schopní vládnuÈ, mohol maÈ
otázky ako vy.
Podºa tejto teórie by nemali byÈ v referende
rie‰ené ani veci ako vstup do EÚ. Vlastne
niã, ak zákon umoÏÀuje ãokoºvek schváliÈ
poslancami.
Veì to tak aj je - niektoré krajiny v tejto otázke
majú referendum, niektoré nie. DôleÏité je,
aby to bolo podºa ústavy.
Kto vás navrhol za prezidenta?

Meãiar sa s úvahami, kto bude prezidentom,
pravdepodobne neponáhºal. Keì uÏ bol
aktuálny ãas, vyvolal som s ním rozhovor, Ïe
to nemá v˘znam odkladaÈ, musíme to rie‰iÈ.
Povedal som mu: „Ja navrhujem, aby si bol
prezidentom ty. Ty si to najviac zaslúÏi‰.”
Odpovedal, Ïe ním nechce byÈ. Tak som mu
povedal, Ïe treba vybraÈ kandidátov. A on, Ïe
ich uÏ má. Spomenul ‰tyri alebo päÈ mien,
mÀa spomenul ako posledného. Potom som
sa dozvedel, Ïe sú dvaja kandidáti - Roman
Kováã a ja. Ja som mal zo ‰tyroch okresov
viac hlasov ako Roman a v‰etk˘m bolo jasné,
Ïe budem prv˘m kandidátom. Mali sme
stretnutie Republikovej rady, kde sa hlasovalo,
Meãiar sedel vedºa mÀa. Keì pri‰la táto téma,
Meãiar tak, aby som videl, napísal moje meno.
Keì sa v‰ak sãítali hlasy v‰etk˘ch, Roman
Kováã mal myslím o ‰tyri hlasy viac.
Ne‰tvalo vás to?
Samozrejme, Ïe ma to vnútorne ‰krelo, lebo
on bol v HZDS niekoºko mesiacov a ja som
HZDS zakladal. Ale voºby sú voºby, zmieril
som sa s t˘m.
LenÏe Romana Kováãa za prezidenta
nezvolili.
Áno. Nikto nemohol povedaÈ, Ïe nepôjdem
do druh˘ch volieb ja, pretoÏe bolo
odsúhlasené, Ïe neúspe‰n˘ kandidát sa uÏ
uchádzaÈ o funkciu nebude. Iné strany si tieÏ
netrúfali nikoho postaviÈ, do prvej voºby dali
totiÏ to najlep‰ie, ão mali. Zvolili ma a tak som
sa stal prezidentom.
âo robíte dnes?
Vediem nadáciu, ktorá má za úlohu
dokumentovaÈ slovenskú demokratickú
‰tátnosÈ. Chceme daÈ do poriadku archív,
ktor˘ ostal po mne ako prezidentovi, urobili
sme nejaké publikácie, pí‰em pamäte a
pripravujeme SieÀ slovenskej demokratickej
‰tátnosti. Okrem toho - b˘valí prezidenti
ostávajú naìalej verejn˘mi osobnosÈami,
takÏe sú poz˘vaní na rôzne podujatia,
semináre, vernisáÏe, recepcie veºvyslancov
a podobne.
Pamäte vyjdú kedy?
Budúci rok.
Aké privilégiá vám ostali z ãias
prezidentovania?
Nemyslím si, Ïe ide o privilégiá. Mám
dôchodok dvadsaÈ‰tyritisíc korún v ãistom.
Nevalorizoval sa odvtedy, odkedy som skonãil
na poste prezidenta. Mám tieÏ nárok na auto
s vodiãom a ochrankára. To je v‰etko. Oproti
b˘val˘m hlavám ‰tátu v in˘ch krajinách to
naozaj nie je veºa.

(Zkráceno.)
***
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dÛsledky pfiírodnících ne‰tûstí, a také pfiesvûdãivé kfiivky
rÛstu koncentrace oxidu uhliãitého, hlavního
skleníkového plynu, v atmosféfie a rÛstu teploty na
Zemi. Podle Gorea je jednoznaãnû prokázáno nejen
samotné globální oteplování, n˘brÏ i rozhodující podíl
lidské ãinnosti na nûm. Prostû lidé se stali dal‰í pfiírodní
silou, která zásadnû ovlivÀuje na‰i planetu. A jedním
dechem k tomu dodává, Ïe úmûrnû s touto ãlovûãí mocí
vzrostla i na‰e planetární odpovûdnost.

Vysvûtlovat vûdecké informace a objasÀovat sloÏité
pfiírodní procesy, to je Goreova parketa. Nezapfie tak
zku‰eného politika, kter˘ umí na lidi zapÛsobit. Pfiitom
zÛstává korektní a vûcn˘. ZároveÀ se netají s
maximálním zjednodu‰ováním. Na druhou stranu
vûdecké poznatky, které laickému divákovi
zprostfiedkovává, jsou, snad s jedinou v˘jimkou, aktuální
a pfiesné. Ano, klimatologové Mr. Goreovi vyt˘kají, Ïe
v pfiípadû hurikánu Katrina a jeho niãivého pusto‰ení
podlehl poku‰ení politika a sklouzl do úãelového, tedy
politického stylu. Podle vûdcÛ totiÏ nelze z této jednotlivé
katastrofy, ba ani ze souhrn˘ch údajÛ o hurikánech,
získan˘ch v relativnû krátkém ãasovém období,
dokazovat seriózní souvislost s globálním oteplováním.

Film nezapfie, Ïe je sv˘m celkov˘m pojetím coby one
man show urãen pfiedev‰ím pro amerického diváka.
âesk˘ divák by u hlavního hrdiny asi ocenil i nûjaké to
zaváhání, pfiípadnû malou lidskou slabÛstku. A pak,
verbálními informacemi nabitému filmu by rozhodnû
prospûl ãesk˘ dabing.

Ale je‰tû k obsahu. Gore varuje pfied krátkozrak˘m
ãekáním na spásn˘ ‰ok z nûjakého jednorázového
niãivého projevu globálního oteplování, kter˘ by lidstvo
definitivnû vyburcoval. Pfii této pfiíleÏitosti neopomnûl
svoje oblíbené podobenství o reakci Ïabky hozené do
vafiící vody a Ïabky ve vodû pozvolna zahfiívané.
Tentokrát ho ale doprovodil tragick˘m rodinn˘m
pfiíbûhem, kdy teprve úmrtí sestry-kufiaãky na rakovinu
pfiimûlo jeho otce k rozhodnutí ukonãit na farmû
pûstování tabáku.

Pro mnoho z nás mÛÏe b˘t pfiekvapením, Ïe Al Gore
se nebojí oznaãit pfiístup k fenoménu globálního
oteplování jako morální záleÏitost a nedostatek polické
vÛle jej fie‰it jako morální selhání. Bylo by v‰ak naivní a
alibistické domnívat se, Ïe se tato klasifikace t˘ká jen
politikÛ, parlamentÛ a vlád. KoneckoncÛ v závûreãn˘ch
vûtách nechybí konkrétní v˘zvy k nám jednotlivcÛm.
V˘zvy k ‰etrnému chování vÛãi Ïivotnímu prostfiedí. AÈ
jiÏ jde o zateplení domu, vyuÏívání tzv. zelené energie
a nebo tfieba v dopravû ke spoléhání na vlastní nohy a
jízdní kolo. A pokud vûfiíte v sílu modlitby, nezapomeÀte
se modlit, vzkazuje vûfiícím „b˘val˘ budoucí“ prezident
Spojen˘ch státÛ americk˘ch.

An Inconvenient Truth, reÏie Davis Guggenheim,
USA, 2006, 100 min,.

Mirek Petr - Hradec Králové
***

Blahobyt má své stíny,
klesáme s ním do baÏiny...

MÛj kumpán Mervyn tvrdí, Ïe s kaÏd˘m zv˘‰ením
Ïivotní úrovnû ztrácíme kousek selského rozumu. Tuto
definici lidského fungování v prostfiedí rostoucího
materiálního blahobytu neustále dokládá rozmanit˘mi
pfiíklady a pfiípady. V únoru 3000 sudbursk˘ch havífiÛ,
tûÏících nikl a mûì, Ïádalo zv˘‰ení platu a hrozili
stávkou; po t˘denní tahanici mezi unií a fieditelstvím si
vynutili pfiídavek ãtyfi procent na platech. Marvyn toto
vítûzství dûlníkÛ zhodnotil vûtou „A teì budou je‰tû
blbûj‰í!“
„Proã blbûj‰í?“ okfiiknul jsem Mervyna a on pokraãoval,

Ïe ten pfiídavek proÏerou po restauracích a budou je‰tû
tlust‰í a tedy nezdravûj‰í...
Mervyn ‰ífií názor, Ïe ãím více penûz ãlovûk vydûlává,

tím je bezhlavûji utrácí. Onehdy mi vyprávûl, jak
zaparkoval pfied Soup Kitchen na Elgin ulici a pozoroval
houf lidí, ktefií ãekali aÏ se v˘dejna polévky pro chudé ãi
hladové otevfie. ¤ekl mi podráÏdûn˘m hlasem, Ïe
vût‰ina ãekajících na polévku zdarma byli mladí muÏi.
V‰ichni byli dobfie obleãení, v dobr˘ch bundách a mûli
dobré zimní boty na nohách, takÏe by je nikdo nerozeznal
od studentÛ univerzity ãi zamûstancÛ nûjaké dobré
firmy. Ale co Marvyna nejvíc vydráÏdilo, Ïe bûhem té
ãtvrthodinky, co ten houf pozoroval, mnozí pilnû pouÏívali
mobilní telefon. Mervyn má v hlavû názor, Ïe ãlovûk
ãekající na polévkov˘ dar, má b˘t o‰umûl˘, mít prázdnou
kapsu a nemít mobilní telefon ãi jiné luxusní vûci, jak on
fiíká.
„Je mobilní telefon luxusem anebo nutná

samozfiejmost?“ optal jsem se. Vãera mi Mervyn dlouze
vysvûtloval, Ïe podle jeho pozorování, není mezi nouzí
a blahobytem Ïádná stfiední hodnota, Ïe pokrok se
sune z nouze do blahobytu a odtamtud do opulentního
luxusu skokem a nikoliv postupnû.
Mervym má pfies ‰edesát let, jako já, a vyprávûl mi jak

vyrÛstal na ontarijské farmû: vodu tahali vûdrem ze
studny, záchod byla budka u hnoji‰tû, topili dfievem,
které celé léto pfiibliÏovali, fiezali na polena, aby v zimû
nezmrzli, veãer svítili petrolejkou. „Nikdy jsem nemûl
hlad ani jsem nemrznul,“ dodal.
Já proÏil dûtství v ostravském ãinÏáku, tekoucí voda a

záchod byly na chodbû pro ‰est rodin - pravda, elektfiina
tam byla, ale ãasto nebyla, takÏe jsme téÏ svítili svíãkou...
Pfied Mervynov˘ma dûtsk˘ma oãima se mûnila

farmáfiská nouze na blahobyt a to díky elektfiinû; ãerpadlo
umoÏnilo ãerpat vodu do baráku pro lidi a do stájí pro
krávy. Komoru pfiestavili na splachovací záchod s
koupelnu, kde byla vana a sprcha. Rodiãe si pofiídili
telefon, zakrátko pak televizi. To v‰e pfii‰lo v ‰edesát˘ch
letech; prarodiãe, ktefií Ïili s nimi na farmû, to povaÏovali
za zázraky, rodiãe to naz˘vali dokonal˘m blahobytem.
Ale blahobyt není koneãn˘ stav vûci; vylep‰ování
pokraãovalo.  V sedmdesát˘ch letech rodiãe nahradili
primitivní kotel na ohfiívání teplé vody dfiívím  elektrick˘m
a namísto koupání jednou t˘dnû, v sobotu, se mohli
koupat v horké vodû kdykoliv, pfiestoÏe babiãka je
kárala, Ïe horká voda je luxus. Otec pfiivedl teplou vodu
do kuchynû a matka zaãala um˘vat nádobí pod proudem
horké vody, coÏ dûdeãek naz˘val pl˘tváním. âernobílou
televizi nahradila v ob˘vacím pokoji televize barevná a
tu starou si prarodiãe dali do své loÏnice, protoÏe
dûdeãek se zatvrdil, Ïe zprávy ze svûta nepotfiebuje
vidût v barvách.
Jako mlad˘ muÏ si myslil, Ïe prarodiãe vzdorují pokroku

a nedrÏí krok s dobou; dnes ví, Ïe prarodiãe znali hranici
mezi dobr˘m blahobytem a luxusem. TotiÏ, tekoucí
voda, kanalizace a elektfiina byly pro prarodiãe znaky
blahobytu, ale horká voda byla rozmazlování a barevná
televize mámení lidí.
KdyÏ MervynÛv otec v osmdesát˘ch letech rozvádûl

ústfiední topení, babiãka s dûdeãkem odmítli mít topení
v loÏnici se slovy, Ïe v loÏnici má b˘t chladno, aby
ãlovûk nezmûkl... Poslouchal jsem Marvyna a vzpomínal
na velmi podobné reakce sv˘ch prarodiãÛ. „Prarodiãe
umfieli ve vûku pfies 80 let v osmdesát˘ch letech,“
pokraãoval Mervyn. „Moji rodiãe vyrÛstali za veliké
deprese, otec bojoval ve druhé svûtové válce v Evropû,
s mojí matkou se vzali po válce a mám devût sourozencÛ,
v‰ichni studovaní a podle mûfiítek m˘ch prarodiãÛ
neÏijeme v blahobytu , ale v úplném luxusu...”

Marvyn si povzdechl, dopil poslední hlt kávy, vstal,
oblékl si kabát a fiekl mi: „A v‰ichni, kdyÏ se jednou
roãnû sejdeme, jsme ãímsi nemocní, konstantnû
ufÀukaní a se sv˘m Ïitím nespokojení.“ Dodal: „Moje
matka vafiila tfiikrát dennû pro jedenáct ÏaludkÛ; moje
Ïena vafiila nerada pro dvû dûti a mne. KdyÏ párkrát za
rok nav‰tívíme na‰e dvû provdané dcery a vnouãata,
jíme VÎDY v restauraci...“
Nefiekl jsem nic. Bylo vidût, Ïe Marvyn je nespokojen˘

a na odchodu. Sotva jsem osamûl, pfiisedl usmûvav˘
Steven, vytáhnul z kuffiíku svazek papírÛ a jásal, Ïe
dokonãil se sv˘m architektem plány na svÛj
experimentální domeãek. Steven se svou mladou
manÏelkou se rozhodli postavit domek ze slámy, a tak
jsem hodinu poslouchal, jaké má sláma skvostné
izolaãní vlastnosti a ekologické v˘hody oproti tradiãním
stavebním materiálÛm; za chvíli jsem se ztratil v detailech
a jen pozoroval to mladistvé nad‰ení a zaujetí pro
dobrou vûc. Napadlo mne, Ïe MervynÛv odsudek
blahobytu se t˘ká jen jisté ãásti lidí, které si Mervyn bere
na pa‰kál ke sv˘m pesimistick˘m úvahám a Steven
mne povznesl.
„Jak dlouho to budete stavût?“ optal jsem se, a Steven

vyloÏil, co v‰ecko dûlají sami s manÏelkou, protoÏe
nemají moc penûz, takÏe to nebude brzo.
„Tak se asi moc brzo nerozmnoÏíte,“ fiekl jsem

pochybovaãnû, a Steven odpovûdûl se svítícíma oãima,
Ïe batolatÛm Ïivot na staveni‰ti neu‰kodí, naopak
prospívá.
Co je pravda a co chiméra ukáÏe jen ãas, mudroval

jsem cestou domÛ, ale byl jsem Stevenovi za ten závûr
schÛzky s Mervynem velice vdûãn˘.
Zdravím a pfieji hezk˘ den a v‰ecko dobré na kaÏdém

kroku.
Ross Firla-Sudbury

***

Nepfiíjemná pravda
Pravda, která nás vytrhuje z bezstarostného pohodlí,
ze zabûhan˘ch pfiedstav o panujícím fiádu, z uspokojení
nad sebou sam˘m a z jistoty, Ïe sedíme v tom správném
a bezpeãném vlaku, je pravda nepfiíjemná. Oskarov˘
celoveãerní dokument reÏiséra Davise Guggenheima
nazvan˘ Nepfiíjemná pravda nezÛstává v tomto ohledu
svému názvu nic dluÏen. Jak˘ pak div, Ïe snímek
dokáÏe diváky pfiitáhnout do kin, a následnû je cel˘ch
sto minut udrÏet v pozornosti! Sto minut v palbû
argumentÛ o existenci globálního oteplování, o hrozbû
zmûn klimatu a o jejich aÏ fatálních následcích. UÏ to je
bezesporu velik˘ úspûch tvÛrcÛ dokumentu. Tedy
pfiedev‰ím Alberta Gorea, b˘valého amerického
viceprezidenta, kter˘ zde vystupuje v roli „proroka“
varujícího svût pfied katastrofou a neúnavného bojovníka
za jeho záchranu. Cílem v‰ak není v prvé fiadû diváka
‰okovat, ale pfiesvûdãit.

Na plátnû se objevují obrazy rozpadajících se ledov˘ch
ker a mizejících pevninsk˘ch ledovcÛ, snímky zachycující
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

Míra víry

Úvahy, polemiky, názory, rozhovory a příběhy na téma

Multikulturní kontrasty: 
kanadská inspirace, Češi a svět

Názor Martina Skály Multikulturní zápletka a Paula Grofa Ka-
nadská duše � polemika Multikulturalismus – pro a proti Roma-
na Jocha, Stanislava Komárka a Petra Pitharta � rozhovory
s Josefem Škvoreckým, Helenou Wilsonovou a Milenou Jando-
vou � statě Magdaleny Fiřtové Inspirace i experiment a Jana
Jůna Odstrašující příklad Británie � esej Astrid Wenigerové-
-Noga Železná kostka v hrnku čaje � konfrontace názorů Ed-
varda Outraty, Aleše Březiny, Jana Rotbauera a Petra Formán-
ka � příběhy Odile Cisnerosové a Sedícího Sokola � ukázka
z knihy Niela Bissoondatha Prodej iluzí – kult multikulturalismu
� přednáška Karla Velana Etika a podnikání po půl století tota-
litní devastace � fejeton Petra Chudožilova Smrt v Benátkách �

r e v u e P R O S T O R
s p o l e č n o s t      p o l i t i k a      k u l t u r a      u m ě n í

Dvojčíslo PROSTOR 73–74 (199 Kč) vychází v dubnu 2007 a můžete je objednat ve vybra-
ných knihkupectvích a na novinových stáncích, anebo se slevou za 380 Kč za celoroční 
předplatné (čtyři čísla) na adrese: SEND Předplatné, P.O.Box 141, 140 21 Praha 4, 
tel.: 777728754, e-mail: send@send.cz, web: www.send.cz. Vydává Sdružení pro vydávání
revue PROSTOR, tel. + fax: 222248052, e-mail: revue.prostor@atlas.cz, web: www.revueprostor.cz

7374

Plánování Ïivotního stylu v dÛchodu

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
âSA SPRING SALE
25.3.-23.4 1.5.-20.5. 21.5.-8.6.

Praha 589,00 689,00 709,00
Brno 589,00 689,00 709,00
Ostrava 619,00  689,00 709,00
Bratislava 589,00 689,00 709,00
Ko‰ice 599,00 669,00 709,00

Taxes: Praha 205,00 Brno 205,00 Ostrava 222,00 Bratislava 272,00 Ko‰ice 272,00

Sale ends March 31

Lowest fares to Vienna on Air Transat
Departures every Thursday from 10 May 2007

Returns every Friday. Starting from 499,00  plus tax  187,00

âást 11: Nov˘ státní rozpoãet
a dÛchodci

19. bfiezna pfiedstavila souãasná vláda návrh
svého prvního státního rozpoãtu pro rok 2007.
Jedna z navrhovan˘ch zmûn se mimo jiné
t˘ká systému individuálního spofiení na dÛchod
- Registered Retirement Savings Plans
(RRSP) - o kterém jsem psal naposledy.
Podle souãasn˘ch pravidel musí investor

pfievést svÛj RRSP na RRIF (Registered
Retirement Income Fund) do 31. prosince
roku, ve kterém oslavil své 69. narozeniny.
Podle navrÏeného rozpoãtu by se tento termín
prodlouÏil do konce roku, ve kterém majitel
RRSP dosáhne sv˘ch 71. narozenin.
K ãemu tento návrh smûfiuje? V my‰lenkové

úrovni k tomu, aby penzisté mûli vy‰‰í pfiíjem
z jejich registrovan˘ch investic. V pfiípadû
schválení návrhu a jeho zapracování do
zákona by povinné minimální v˘bûry z RRIF
byly vy‰‰í, protoÏe jejich majitelé by byli star‰í
a mûli by více naspofieno. To proto, Ïe do
RRSP by mohli pfiispívat o dva roky déle a
jejich investované peníze by po tuto dobu
rostly ochránûné od zdanûní.
V této chvíli se asi hodí pozastavit se u

rozdílu mezi RRSP a RRIF. Jednodu‰e
fieãeno, RRSP je spofiící plán a RRIF je
pfiíjmov˘ plán. RRSP nastavuje prostfiedí pro
shromaÏìování investic a jejich rÛst
ochránûn˘ pfied zdanûním. RRIF vytváfií
prostfiedí, kdy investice mohou nadále rÛst,
ov‰em nelze k nim pfiidávat dal‰í peníze.
Navíc jejich majitel je nucen je z chránûného
prostoru vybírat a tedy zdanit jako osobní
pfiíjem.
Suma, kterou musí majitel RRIF kaÏdoroãnû

vybrat je stanovena jako minimum. Horní
hranice není definována. Ona minimální
ãástka se vypoãítává v závislosti na vûku
majitele RRIF a lze ji vybírat mûsíãnû, ãtvrtletnû
nebo jednou roãnû. Vzorec pro v˘poãet
minimální ãástky je nastaven tak, Ïe ãím je
majitel star‰í, tím víc penûz musí vybrat. Ti,
kdo chtûjí a mohou si dovolit vybrat ãástku
niÏ‰í, mohou zvolit pro v˘poãet minimální
sumy vûk svého manÏela nebo manÏelky v
pfiípadû, Ïe ti jsou mlad‰í.
Pfied tím, neÏ se v tûchto pravidlech

zamotáme, podívejme se na konkrétní pfiíklad.
Pan Franti‰ek v bfieznu oslavil 69. narozeniny,
jeho manÏelce Marii je 64 let. BlíÏí se konec
prosince a Franti‰ek má ve svém RRSP
celkem $300 000 investic. Po pfievedení na
RRIF si Franti‰ek bude muset pfií‰tí rok vybrat
a zdanit celkem $15 900, následující rok $16
875, dal‰í rok $17 911 a tak dále. Pokud by
Franti‰ek pouÏil pro v˘poãet vûk jeho
manÏelky, potom minimální ãástky budou
následující: pfií‰tí rok $12 720, následující rok
$13 496, dal‰í rok $14 321 a tak dále.
Proã by Franti‰ek chtûl vybrat z jeho RRIF

niÏ‰í ãástku? To bude záleÏet na jeho finanãní

situaci. V prvním pfiípadû by Franti‰ek za tfii
roky vybral celkem $50 686, na kter˘ch by
zaplatil $17 740 daÀ (pfiedpokládám 35%) a
zbylo by mu $32 946 ãistého pfiíjmu. Ve
druhém pfiípadû by celková suma dosáhla
$40 537, daÀ $14 187 a ãist˘ pfiíjem $26 350.
TakÏe pokud by Franti‰ek mûl pfiíjem z jiného
zdroje (CPP, OAS, podniková penze, penze
z âR a neregistrované úspory a investice),
kter˘ by mu v kombinaci s niÏ‰ími v˘bûry z
jeho RRIF zajistil odpovídající Ïivotní úroveÀ,
proã by vybíral z RRIF více, sniÏoval tak
objem investic rostoucích v prostfiedí
ochránûném pfied zdanûním a platil vy‰‰í daÀ
z pfiíjmu?
Nyní se ale vraÈme k navrhovanému

prodlouÏení termínu posledního moÏného
pfievedení RRSP na RRIF (jen pro úplnost,
dne‰ní zákony neomezují pfievedení RRSP
na RRIF kdykoli dfiíve pfied tím, neÏ majitel
dosáhne 69 let). Pokud by Franti‰ek mohl
podrÏet svoje RRSP investice bez povinnosti
vybrat minimální ãástku o dva roky déle, potom
by jeho $300 000 investic narostlo na $337
080 (pfiedpokládám zhodnocení 6% roãnû). A
to bez zapoãtení jakéhokoli dal‰ího pfiíspûvku,
kter˘ by Franti‰ek v prÛbûhu onûch dvou let
do jeho RRSP pfiidal (pokud by mûl
nevyãerpan˘ RRSP limit). To by mûla b˘t
dal‰í v˘hoda návrhu - Franti‰ek by dostal zpût
daÀ, kterou zaplatil, kdyÏ investované peníze
vydûlal. Celkové investice by tedy nadále
rostly, aÈ uÏ v rámci RRSP nebo RRIF,
ochránûné pfied zdanûním. CoÏ znamená, Ïe
by rostly rychleji - a to je podstata systému
RRSP.
Návrh tedy smûfiuje k tomu, aby penzisté

mûli vy‰‰í pfiíjem z jejich registrovan˘ch
investic. Pfii nezmûnûném vzorci v˘poãtu by
se minimální v˘bûr z RRIF vypoãítal
vynásobením vy‰‰í sumy investic vy‰‰ím
procentem. Podle mého názoru se jedná
my‰lenku dobrou, nicménû postavenou na
dvou zásadních pfiedpokladech - za prvé, Ïe
majitelé RRSP budou pracovat déle a tím
budou mít peníze na vloÏení do RRSP v
prÛbûhu onûch dvou nastaven˘ch let pfied
pfievodem na RRIF a za druhé, Ïe budou mít
dostatek penûz na to, aby nemuseli z RRSP
a RRIF vybírat dfiíve, neÏ jim bude 71 let.
Nedá se oãekávat, Ïe tyto pfiedpoklady se

vyplní pro kaÏdého. MÛj osobní odhad je, Ïe
takov˘ch pfiípadÛ bude men‰ina. Nicménû
budou - pfiíkladem je jedna z ãtenáfiek, s
kterou jsem hovofiil minul˘ t˘den a pro niÏ by
schválení tohoto návrhu znamenalo pfiesnû
ty v˘hody, které má uvedená zmûna pfiinést.
Jak uÏ jsem napsal, to, zda se jedná o
vyuÏitelnou v˘hodu ãi ne, bude záleÏet na
specifické situaci kaÏdého penzisty.

Miroslav Princ
 Tel. 905-276-1177 ext. 586

 miroslav.princ@freedom55financial.com
***
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TRAVEL INC.

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

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta

Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,

poistenie, nájom auta
preklady
Volejte

Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

KOSMICK¯ CYKLISTA
Tento pfiíbûh vznikl, kdyÏ jsem byl prvním rokem v Kanadû. Tedy v létû roku 1981. Snad nûkdy
spatfií svûtlo svûta v kniÏní podobû.
2 Pokraãování
X
Tam za Chicagem jsem potkal to dûvãe,
originál americkou beatnici. S rozbitou ta‰kou,
v které mûla jen cigarety a Nov˘ zákon. Zaãla
si v nûm ãíst a pfii tom mûla zvednutej pravej
palec. Kouknul jsem se jí pfies rameno, ãetla
2. kapitolu epi‰toly Jakubovi. Schválnû jsem
si to vyhledal:  Sly‰íce, bratfii moji milí, zdaliÏ
BÛh nevyvolil chud˘ch na tomto svûtû, aby
bohatí byli u vífie a dûdicové království, kteréÏ
zaslíbil tûm, kdoÏ ho miluj... nabídla mnû
cigaretu a pak ‰la podle silnice dál. Tak tohle
jsou také mladí Ameriãani.
XI
Octnul jsem se v Detroitu. Vlastnû v pfiedmûstí
Detroitu, ve Farmington Hills, odkud je to do
Detroitu asi 20 km. Ani zde âe‰i nechodí po
setmûní do stfiedu mûsta, akorát ti âe‰i, u
kter˘ch jsem byl. Ti tam chodí pro zmûnu
kaÏd˘ den a zatím se jim nic nestalo. Z vyhlídky
na vysokém mrakodrapu jsem se podíval na
Kanadu, která byla za krásnou ãistou fiekou.
Pfiejede se most a jste v Kanadû, ale já zamífiil
na  západ do Fríska.

XIII
Teì jsem pro zmûnu ve Whitehorsu. Tak
jsem tedy u Bílého konû a sháním práci.
Pfiespal jsem na kraji mûsta. V noci pr‰elo a
tak jsem mûl v‰echno brzy promoãené. Sebûhl
jsem dolÛ do mûsta do místní hospody a dal
si kafe. Uvûdomil jsem si, Ïe nemám nic víc,
neÏ tenhle ruksak a pár knih, které jsem
nechal u znám˘ch v Ottawû a najednou jsem
mûl obrovskou radost. Radost z toho, Ïe jsem
tak trochu prokletej. Ne jachta nebo domek.
Byl jsem rád, Ïe nemám ty hrnce masa. Byl to
obrovsk˘ balzám pro svûdomí. Klepal jsem
se zimou a nemûl jsem kam jít, ale klepal jsem
se proto, Ïe jsem se neohnul. Tak jsem si
sednul, vyndal jsem tuÏku a psal jsem.
Neohrabanû, ‰patnou ãe‰tinou, která se
nemÛÏe uÏ zlep‰it. Psal jsem, abych se s
nûk˘m podûlil o svou radost. Mûl jsem radost
z toho, Ïe není daleko doba, kdy lidé budou
emigrovat opût pro pravdu, nikoliv aby si
nahrabali. Nemûl jsem práci, ale splnil se mi
sen. Zahrál jsem si jeden zápas fotbalové ligy
na Yukonu. Ano, mají tu dvû fotbalová hfii‰tû
a protoÏe se tu nikdy nestmívá, tak zápasy
zaãínají v pÛl sedmé a v pÛl deváté vÏdy v
pondûlí a ve stfiedu.  A tak kdyÏ jsem ‰el
kolem, poprosil mû jeden Indián, jestli bych si
nechtûl zahrát. A tak jsem nastoupil na levé
stranû obrany za muÏstvo Mr. Mikes. Prohráli
jsme 2:8. Byl jsem evidentnû nejhor‰í, ale hrál
jsem v teniskách, které mnû pÛjãil rozhodãí,
kter˘ bûhal bos. Cel˘ zápas ‰típali komáfii. A
sítû u branek byly vy‰ponovány stanov˘mi
kolíky a rohové praporky, o tûch ve Whitehorsu
dodnes nikdo nesly‰el. Ale hráli jsme dokonal˘
ofsajd systém, jak psal místní deník
Whitehorse Star.
XIV
Ve Whitehorse Star jsem objevil inzerát, Ïe
nûkdo pronajme byt. I za‰el jsem tam. Sehnat
byt ve Whitehorsu je dost obtíÏné. Tak tedy mi
sdûlili, Ïe jsem jiÏ patnáct˘. Pak se mû zeptali,
odkud jsem. A kdyÏ se dovûdûli, Ïe z âech,
tak mnû fiekli, Ïe oni z Moravy a pozvali mne
dál. Milují sever a vrátili se sem po nûkolika
letech v Britské Kolumbii. ZÛstal jsem u nich
dva dny. Pak mnû doporuãili, abych se v
Davson City zeptal po Kennedym.
XV
Pfiejeli jsme americko-kanadské hranice.
Pustil jsem CBC. Najednou bylo pfieru‰eno
vysílání a hlasatelka pohnut˘m hlasem
oznámila. „Terry Fox, ná‰ národní hrdina,
dnes zemfiel.“ Kdo byl Terry Fox, Ïe o nûm
vûdûl kaÏd˘ Kanaìan, ale deset kilometrÛ na

jih od kanadsk˘ch hranic ho nikdo neznal?
Nejlep‰í sportovec loÀského roku. Vlasat˘
kluk, kter˘ dobyl srdce této zemû, jinak velice
chladné. Obyãejn˘ stfiedo‰kolsk˘
basketbalista, kter˘ onemocnûl rakovinou,
takÏe mu museli amputovat nohu. Tehdy
Terry Fox uzavfiel smlouvu s nûkolika pfiedními
firmami, Ïe se z nûho stane profesionální
bûÏec. A za kaÏd˘ kilometr, kter˘ ubûhne
dostane peníze na v˘zkum rakoviny. Rozhodl
se pro maratónsk˘ bûh napfiíã Kanadou.
Vyrazil od Atlantiku a po nûkolika mûsících
dobûhl o jedné nose do severního Ontaria, k
Thunder Bay. JelikoÏ rakovina pokraãovala,
nemohl Terry Fox svÛj maratón nadûje
dokonãit. Vím, nûjak jsme se nauãili nebrat
váÏnû hrdiny. Mûli jsme jich dost v ãítankách.
Terry Fox sebral 22 milónÛ dolarÛ. Ale myslím
si, Ïe kdyby nevybral ani dolar, takÏe by
stejnû bûÏel, protoÏe to hlavní nebylo tûch 22
miliónÛ, ale ten jeho fascinující boj se smrtí.
Terry Fox udûlal v‰e proto, aby se smrt pro
nûho stala nespravedlností a tak poblíÏ jeho
rodi‰tû v Britské Kolumbii je od leto‰ního léta
hora, která se jmenuje TERRY FOX.
XVI
A tak bylo rozhodnuto, Ïe musím odejít. Den
pfied m˘mi dvaatfiicát˘mi narozeninami pfii‰la
stvrzenka se Ïádostí, abych zaplatil 8000 Kãs
a pak Ïe dostanu cestovní doklady. Mám
zhruba tfii mûsíce na to, abych si uÏil zemû
ãeské, svého domova a nav‰tívil v‰echny, po
kter˘ch bude policie pást a sbírat jejich jména.
Jsem na tom podobnû jako zajatci InkÛ pfied
tím, neÏ jim vyrvali srdce. JenÏe ti mûli jen
‰est t˘dnÛ, a nabídli jim ãtyfii nejhezãí Ïeny.
Mám dojem, Ïe jsem na tom lépe.
XVII
Dostali jsme se do Charlestonu v Západní
Virginii. âekal jsem pomník Johna Browna,
kter˘ zde byl popraven. Místo toho zde byl
pomník, kter˘ byl urãen obûtem Konfederace
v dobû obãanské války. Za radnicí byla soutûÏ
ve hfie na bendÏo. Ano, taková je Amerika.
Amerika Ïije hudbou a i v té nejvût‰í prdeli je
dost dobr˘ch hudebníkÛ, ale zde v Západní
Virginii hrají country a to pfiesnû vystihuje tu
sterilní atmosféru tohohle kraje a tak je trochu
ironie v hlase zpûváka, kter˘ fiíká, Ïe by
koneãnû po nûkolika stech letech uÏ rád
sly‰el nûco jiného.
XVIII
Je‰tû pfied tím, neÏ jsem vyjel na cestu a neÏ
padlo rozhodnutí o mém vyhnanství, jsem
za‰el za slep˘m vû‰tcem. Proã? KaÏd˘ z nás
chce nahlédnout trochu do budoucnosti. Chce
dostat odpovûì, jestli je to podvodník a nebo
skuteãn˘ vû‰tec. A jakkoli to nejsme ochotni
pfiijmout za vû‰tbu, pfiesto si necháváme zadní
vrátka. Jsme ochotni pfiiznat, Ïe vû‰tci existují.

Ale kde pak jen jsou? Pan ÎiÏka popíjel svoji
desítku. Podíval se na mne skrze své ãerné
br˘le a zeptal se mne na datum, kdy jsem se
narodil. Pak fiekl, Ïe mám Slunce v Raku a
Jupitera ve Stfielci. Vzdal mnû povinnou úctu,
Ïe s touhle konstalací jsem nadán velikou
moudrostí a Ïe pr˘ kdyÏ nûco vykládám,
takÏe to vykládám, jako kdyby to byla hrozná
prãa a ve své podstatû, Ïe je to hroznû
smutné. Dále, Ïe mne ãeká dlouhá cesta, ale
pfied Václavem mám sedût doma. a hfiát si
játra. Na 19. února mnû pfiedpovûdûl velk˘
erotick˘ záÏitek, ta dotyãná mne pfiinutí udûlat
si nûjaké kurzy, takÏe budu mít koneãnû
nûjaké vzdûlání. Tajnû jsem vûfiil, Ïe se zmíní
o Vûfie. Ale tam zÛstalo hluché místo.  K
mému vylouãení ze ‰koly prohlásil, Ïe to bylo
pro nûjaké legrácky. Jak jiÏ jsem fiekl, nebyl to
podvodník, pfiestoÏe to o nûm tvrdil krajsk˘
rozhlas v Hradci Králové.
XIX
Vyjel jsem na jih za Richardem. Taková
doktorská cesta. Vyjel jsem na jih pfies Chuchli
na Cukrák. Hfii‰tû na Dobfií‰i mi zÛstalo po
levé ruce. Na tomhle hfii‰ti jsme hráli na
Mikulá‰e  pfied deseti léty a prohráli jsme
rekordních 0:14. âeskoslovenyk˘ sport sice
pfiinesl, Ïe to bylo pouze 0:13, pravdûpodobnû
rozhodãí zapomnûl na jednu branku. Dûjiny
ukáÏou, jako vÏdy,  pravdu a tak to bude na
vûãné ãasy pouze 0:13. Skuteãnost je ta, Ïe
první poloãas byl pouze 0:3 a ten jsem chytal
já, a Ïe v pochmurné náladû pfii spoleãném
obûdû se ke mnû chovali v‰ichni velice uctivû.
Pak jsem pokraãoval dál na Strakonice. Minul
jsem Pfiíbram, kde Vy‰‰í vojensk˘ soud potvrdil
rozsudek, kter˘m jsem byl  na nûjak˘ ãas
odsouzen k toãení klikou a po okreskách do
mûsteãka B. Zeptal jsem se, kde tu vegetuje
nûjak˘ Bfiídil a kaÏd˘ s úctou fiíkal: „Jo, ten
nov˘ lékafi, ten bydlí za mostem!“ OÏenil se.
VyÏenil i syna a hodnou Ïenu. Pili jsme do
rána a byli jsme, jak by fiekl klasik, plní pivní
stateãnosti. Richard, o jehoÏ síle chodily zvûsti,
pekeln˘ jezdec na Harley-Davidsonovi,
kterého zapomnûli Ameriãani v Plzni v roce
1945. Hrdina m˘ch pfiíbûhÛ. ·ílenec, kterému
ve 140ti kilometrové rychlosti poblíÏ Budape‰ti
spadla bota a on to nemohl zastavit, podobnû
jako já ten Cadillac t˘ babky.
Tenhle Bfiídil si oblékl bíl˘ pla‰È, kdyÏ ráno
vstal a ‰el do ordinace a já sednul na kolo a
jel dál na jih pfies Budûjovice k jihu aÏ do
Krumlova, zahrát si karty. Vidûl jsem jiného
lékafie, mladého úspû‰ného hygienika,
straníka. Mlad˘ muÏ s knírem a s domem,
kter˘ by mu leckter˘ Kanaìan v jeho vûku
závidûl. Právû si pfiivezl nové embéãko, ale
nezabírala spojka a tak jel z Budûjovic stejnû
dlouho jako já na kole. KdyÏ se dovûdûl, jaká
je odmûna za neposlu‰nost a vzpomnûl si, Ïe
se s tímhle embéãkem bude otravovat nejmíÀ
dal‰ích deset  (pût) let, mûl pocit, Ïe není tak
chytr˘ a tak jsem ho pfii tom nechal a ode‰el
jsem za jeho ménû úspû‰n˘m kolegou, kter˘
neÏil zrovna v pfiepychu. (âasy se mûní a z
politicky ménû úspû‰ného lékafie se stal
úspû‰n˘ senátor, zatímco hygienika, kter˘
mûl stejné pfiíjmení jsem navÏdycky ztratil z
oãí. Pozn. 2007.)  Karty jsem sice prohrál, ale
ráno jsem se vydal zpátky 209 km do Prahy a
u Bene‰ova jsem potkal Komu a ·imonu.
Vypili jsme spolu minerálku a pak po staré
bene‰ovské silnici jsem dojel do Prahy. To
byl mÛj první okruh. Bylo to jako kdyÏ se
zajatec InkÛ pomiloval s první Ïenou. Trochu
smutné a trochu krásné. Nezvyklé jet po
silnici a nechávat za sebou v‰e s my‰lenkou,
Ïe to nenávratnû mizí.
XX
Brooklyn. Je to divné vidût mûsto, které
nedávno zaniklo. Ameriãani tomu fiíkají slam.
Toto v˘chodní pfiedmûstí New Yorku je
prázdné. Prázdné jsou domy, prázdné jsou
díry v nich, co je‰tû nedávno byly obchody,
prázdné jsou postranní ulice. Jen na hlavní
tepnû se je‰tû nezastavil Ïivot. Tohle je
Brooklyn, pfiedmûstí opûvované pro svoji
atmosféru v rockandrollové éfie. Tu písniãku
jsem sly‰el z jedné rozhlasové stanice. Nikdo
nemohl tu‰it, Ïe tenhle ‰lágr, kter˘ mívá
obvykle jepiãí Ïivot pfieãká mûsto, o kterém
zpívá.
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XXI
New York je vÛbec mûsto po‰ukÛ. V‰ichni
zde chodí ponofieni do sebe se sluchátkami
na u‰ích. Jediné mûsto na severoamerickém
kontinentû, kde v‰ichni ãtou. AÈ je to v parku
nebo v podzemní dráze ãi v taxíku.  KdyÏ jsem
se o tom zmínil pfied jednou mladou dívkou,
která pfiedná‰ela na universitû, povzdechla
si: „KdyÏ je to v‰echno brak.“ Na Brodwayi
jsem spatfiil nejvût‰ího po‰uka. Pochopitelnû,
Ïe byl ãernej. V dopravní ‰piãce kliãkoval
mezi auty na skateboardu. Nekliãkoval v‰ak
úãelnû, ale podle rytmu, kter˘ mu dávala
sluchátka. Byla to nejlep‰í krasobruslafiská
exibice, kterou jsem v Ïivotû vidûl, vlastnû
jediná, která mne zaujala.
XXII
KdyÏ jsem dojel do Ostravy, tak jsem zjistil, Ïe
pfiítel, kterého jsem hledal tam jiÏ dávno
nebydlí. Abych ho spatfiil, musel jsem
nasednout na vlak  a  jet za ním dal‰ích
padesát kilometrÛ, a tak jsem dojel k nûmu ve
dvû v noci. Ráno jsme se jen pozdravili a
rozlouãili, protoÏe musel za svou prací a já
cestoval dál Moravou k jihu.
XXIII
Dal‰í po‰uk V NY byl v jakémsi parku. Opût
ãernej. Taková je Amerika. Stojí úplnû za
hovno. V‰e je ‰ílenû úãelné. NY podélnû
Avenue, pfiíãnû Street a hezky oãíslované,
aby se v‰e na‰lo. Ulice jsou do pravého úhlu
jak v Betonovém mûstû. Ale proti Betonu se
zvedl duch. A oni ho neuhasili. Tak tu chodí
po‰uci po ulicích  a nabízejí novou krásu,
která je silnûj‰í neÏ ta úãelnost. Pak uÏ ãlovûku
nevadí, Ïe je v Betonové dÏungli a tu se Beton
zaãne boufiit proti Duchu  a Amerika  tleská.
Amerika je pfiece zemû obchodu a country.
Politikové se nám snaÏí namluvit, Ïe je pravice
a levice. Kapitalismus a socialismus. Ale ve
své podstatû je pouze jedin˘ rozdíl. Rozdíl
mezi Duchem a Betonem. Rozdíl mezi
úãelností a poezií. Rozdíl mezi básníkem a
právníkem.  Vlastnû na tohle pfii‰li jiÏ stafií fieãtí
filosofové. A tak V˘chod závidí Západu jeho
úãelnost, jeho betonovost a snaÏí se ji
napodobit, ale zároveÀ chce zniãit v‰echny
tyhle po‰uky,  ktefií stojí v parku a s
reproduktorem vykládají vtipy. A zesilovaã je
dost siln˘, aby byl dobfie sly‰et.  A tak ãernoch
imituje, vykládá, pohrává si se svou inteligencí
a sází se s lidmi kolem, Ïe do konce roku bude
hlavním komikem v CBS. Sice jsem ho tam
doposud nevidûl, ale kdo ví. V˘chod totiÏ
chce vypûstovat krásného hfiebce z
vykle‰tûného hfiíbûte.
XXIV
KdyÏ jsem opou‰tûl Yukon, nad‰en krajinou a
lidmi a zklamán, tím, Ïe jsem zde nedostal
práci, aãkoliv  mnû jiÏ ve Vancouveru bylo
fieãeno, Ïe na Yukonu je spousta práce. KaÏd˘
vûdûl, Ïe je tam draho, ale také, Ïe se tu dá
pr˘ vydûlat. JenÏe tuhle lidovou moudrost
jsem nesly‰el jen já, ale spousta lidí, jako v
dobách zlaté horeãky.  Zprostfiedkovatelna
práce ve Whitehorsu byla pfiecpaná a tak
mnû kdosi doporuãil  Dawson City. Snad u
zlatokopÛ. Ale tam jsem taky nezazvonil. Tak
snad Faro nebo Elsa. Vesnice vzdálené od
sebe jenom pût set kilometrÛ. Po pra‰n˘ch
cestách to tady kmitají  dÏípy kolem 140,
takÏe tfii hodiny cesty. No abych nekecal, tfii a
pÛl, ale dal‰ích nûkolik hodin  se ãeká na stop.
Za Elsou jsem ãekal ãtyfii hodiny a vzalo mne
tfietí auto. Za to jsem si pfieãetl Kramerová
versus Kramer v originále. âte se to hezky,
obzvlá‰È, kdyÏ ãlovûk vidûl pfied tím film. Za
Watson Lakem na hranicích Yukonu a Britské
Kolumbie pfiesnû na 60° severní ‰ífiky mnû
zastavil jeden nákladní dÏíp. PostûÏoval jsem
si, Ïe nemám práci a Ïe jedu do
Severozápadních teritorií. ¤ekli mi, Ïe mohu
pracovat u nich v lese.  A tak v‰e zaãíná zase
od zaãátku jako pfied léty na Zlatém Kopci.
XXV
Znovu a znovu jsem si stoupal v klipsnách.
Zkou‰el jsem v‰echny pfievody, ale ne‰lo to.
âas ubíhal, ale cesta do VarÛ se nekrátila.
Kdyby se tak objevil buldozer. Sotva jsem
vyslovil toto pfiání, objevil se tahaã s
buldozerem. Roz‰lapal jsem to... a spadl mi
fietûz. KdyÏ jsem ho nandal, byl buldozer
taÏen˘ náklaìákem nenávratnû pryã. Po
ãtyfiech hodinách jsem byl v Hofiesedlích. Pak
pfii‰la ta boufika, nebylo to tak stra‰né, dalo se
to dojet, ale ãlovûk si v‰e zdÛvodní. Pfiijedu
mokrej, nebudu se mít do ãeho pfievléci, bude
noc. Tak jsem to otoãil a jel zpátky. Zajel jsem
do Slaného, aby to bylo dál, ale svûdomí
zaãlo trpût. Dal‰í poráÏka.

Pokraãování moÏná pfií‰tû.
***
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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.6.satellite1-416.com

www.6.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû

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

InternetInternetInternetInternetInternet

Hotel Questenberk, Úvoz 15, 110 00 Praha - 1 Hradãany, tel.: 220 407 600
Provozovatel: D.A.M.O. s.r.o., K vinicím 386. 160 00 Praha 6

Zapsáno v obchodním rejstfiíku, vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze oddíl C,
vloÏka 20351

IâO 49 24 25 12 DIâ 006- 49 24 25 12

Kam v Praze?
Hotel Questenberk - v budovû z dob vlády Rudolfa II. (1610 ), kter˘ se
nachází mezi Strahovsk˘m Klá‰terem a Loretánsk˘m námûstím - 500 m od
PraÏského Hradu Vás srdeãnû zve ke strávení pfiíjemn˘ch chvil ve ”staré
vlasti ” .
Nabízíme komfort spojen˘ s neopakovateln˘m v˘hledem na panorama
praÏsk˘ch památek z hotelov˘ch pokojÛ - za pfiijatelné ceny.
Hotel Questenberk vznikl po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2003 v budovû,
kterou nechal postavit první praÏsk˘ Opat Kaspar Questenberk..
PROTECTUI PAUPERUM - BLIÎNÍM KU PROSPùCHU - to byl jeho
zámûr a v dne‰ní uspûchané dobû se i my snaÏíme naplÀovat jeho my‰lenky,
slouÏit jako oáza klidu pro krajany, ktefií se rádi vracejí ke sv˘m kofienÛm....
Nabízíme Vám 30 pokojÛ, vybaven˘ch rustikálním dfievûn˘m nábytkem,
vybaven˘ch ve standardu 4*. V‰echny pokoje jsou vybaveny koufiov˘m a
poÏárním detektorem. Nekufiácké pokoje a pokoje pro alergiky jsou
samozfiejmostí.
Dal‰í informace získáte na na‰ich stránkách : www.questenberk.cz
Pi‰te, volejte ! hotel@questenberk.cz, nebo 011-420 220 407 600,
GSM : 011-420 605 243 235.

Ostudné v˘kony a skandál ãesk˘ch fotbalistÛ
„Deset dní, které otfiásly svûtem“, tak se jmenuje proslul˘ román Johna Reeda na téma pohnut˘ch dnÛ Velké fiíjnové socialistické
revoluce. Pro ãeskou sportovní vefiejnost je v‰ak nyní mnohem aktuálnûj‰ích „Deset dní, které otfiásly ãesk˘m fotbalem“. Tak
lze totiÏ charakterizovat spoleãn˘ pobyt ãesk˘ch fotbalov˘ch hvûzd pfii dvou nedávn˘ch zápasech kvalifikace mistrovství Evropy
2008, které sehráli v Praze s Nûmeckem a v Liberci s Kyprem. Nejen tím, jak ‰patné v˘kony v nich reprezentanti âeské republiky
pfiedvedli, ale moÏná je‰tû víc proto, jaké boufilivé vûci se odehrávaly! Promítnûme si v‰ak tento horor od zaãátku.

Tvrdá nûmecká lekce
âesko-nûmecké války na fotbalovém poli
b˘vají v˘znamné, urputné, ale také
krásné. A vût‰inou v nich dob˘vají vítûzství
silnûj‰í a fotbalovû mocnûj‰í Nûmci. I
kdyÏ si pamatujeme i v˘jimky. Za dob
âeskoslovenska v˘hru v
nezapomenutelném finále mistrovství
Evropy 1976 v Bûlehradû (tam ov‰em
Slováci mûli vût‰í zastoupení!) po remíze
2:2 a geniálnû kopnuté desítce Antonína
Panenky pfii penaltovém rozstfielu. A nebo
pfied tfiemi roky na mistrovství Evropy
2004, kdyÏ âe‰i mûli uÏ zaji‰tûn˘ postup
do ãtvrtfinále a v podstatû s rezervním
t˘mem Nûmce v Lisabonu porazili góly
Heinze i Baro‰e 2:1 a senzaãnû je poslali
ze ‰ampionátu domÛ! Tentokrát se v‰ak
nic podobného neopakovalo a ani
tradiãním fotbalové krásy se diváci
nedoãkali!
Dost oslabení Nûmci, ktefií se museli
obejít bez víc neÏ pÛltuctu zranûn˘ch a
Ïlut˘mi kartami potrestan˘ch opor,
v‰echno podfiídili taktice. Nehnali se pfiíli‰
dopfiedu, za to jejich vysocí obránci skvûle
vykr˘vali prostor a pfiedev‰ím na‰eho
obrovitého útoãníka Kollera nepustili k
niãemu. Nûmeãtí stfiedopolafii vyhrávali
vût‰inu soubojÛ a jejich „cizokrajní“
útoãníci - Kuranyi, narozen˘ v Brazílii a
Podolski v Polsku, spoleãnû s lev˘m
záloÏníkem Schweinsteigerem, trpûlivû
ãekali na své pfiíleÏitosti. A ty pfiicházely
uÏ v prvním poloãase, zejména po pravé
stranû ãeské obrany. Dvakrát velk˘ talent
nûmeckého fotbalu Schweinsteiger,
jemuÏ je‰tû není ani tfiiadvacet a jednou
Podolski, stáli zcela nekrytí pfied
brankáfiem âechem, kter˘ odváÏn˘mi
skoky pod jejich nohy zachraÀoval v
poslední chvíli. Ano, neb˘t po zlomeninû
lebeãní kosti zázraãnû uzdravené hvûzdy
lond˘nského klubu Chelsea, mohlo to

b˘t s údery na ãeském kontû je‰tû
mnohem hor‰í! Ten první pfii‰el ãtyfii
minuty pfied pfiestávkou, kdyÏ po rohovém
kopu Schweinsteigera hlavou otevfiel
skóre Kuranyi.
A ani potom se ná‰ v˘kon nezlep‰oval.
SvûfiencÛm trenéra Brücknera chybûla
kromû âecha v˘raznûj‰í individualita,
kterou tentokrát ve stfiedové ose nebyl
ani nejlep‰í fotbalista âeské republiky za
minul˘ rok Rosick˘… Navíc Nûmci,
pfiestoÏe nehráli v Ïádném vysokém
tempu, byli oãividnû rychlej‰í. TakÏe nás
v 62. minutû potrestali druh˘m gólem a
opût z Kuranyiho hlavy, nyní po centru
Lahma. Mimochodem na obou
inkasovan˘ch brankách se sv˘mi
chybami podílel stoper Rozehnal. Ale
pfiesto jsme v 74. minutû dokázali
kontrovat. Smûr Polákovy stfiely z dálky
teãí zmûnil a za záda nûmeckého
gólmana Lehmanna poslal míã Baro‰.
Právû Baro‰ pfiece jen svou pohyblivostí
dokázal zadní fiady soupefie rozh˘bat a
dvakrát se v závûru dostat do ‰ance.
Av‰ak na ãeské prohfie 1:2 s Nûmeckem
to uÏ nic nezmûnilo.
Kouã ãeské reprezentace Karel Brückner
se pod palbou otázek novináfiÛ jako
obyãejnû snaÏil kliãkovat, ale i tak
konstatoval: „Proti kvalitnímu soupefii
musí dobfie zahrát obrana, coÏ se v‰ak
nestalo. Nûmci mûli na kaÏdém postu
lep‰ího hráãe neÏ my! Prostû nestíhali
jsme…“ Je‰tû víc byli v‰ak rozãarováni
ãe‰tí fanou‰ci! Apropos, v beznadûjnû
vyprodaném hledi‰ti na Letné se tísnilo
17821 divákÛ a vzhledem k tomu, Ïe
zájemcÛ o vstupenky pfied utkáním bylo
témûfi sto tisíc, se znovu Ïivou stala
my‰lenka moderního Národního stadiónu
v Praze. A to i navzdory tomu, Ïe naráÏí
na váÏné ekonomické problémy.

***

Kypfiané krÛãek od vyrovnání
Je‰tû vût‰í ‰ok v‰ak pfii‰el, kdyÏ bulvární
deník ·íp napsal, Ïe ãe‰tí reprezentanti
se v noci po zápase s Nûmeckem v
hotelu Praha, kde bydleli, opíjeli a na
pokoji mûli prostitutky. Ke skandálu se
v‰ak pfiihlásili v‰ichni hráãi jako jeden
t˘m, takÏe vedení âeskomoravského
fotbalového svazu udûlilo pokutu jednoho
miliónu korun na celé muÏstvo! Hráãi se
vefiejnosti za své ponocování omluvili,
ov‰em sexuální hrátky s prostitutkami
popfieli. TfiebaÏe jedna z nich se ·ípu za
odmûnu 50 tisíc korun pfiihlásila! Za této
situace byl mediální tlak na ãeské
fotbalisty pfied dal‰ím zápasem proti
Kypru obrovsk˘ aÏ nevídan˘. A to se také
odrazilo v je‰tû ostudnûj‰ím v˘konu neÏ
s Nûmeckem. Za pozornost vlastnû stálo
jen nûkolik faktÛ. V ãeském dresu
nastoupili tfii holohlaví, vedle Kollera si
totiÏ v‰echny vlasy nechali ostfiíhat i Baro‰
s Davidem Jarolímem. Jedin˘ gól zápasu
padl ve 21. minutû z hlavy (ne v‰ak
holohlavé) obránce Kováãe. Ten v‰ak na
trávníku pobyl pouh˘ch ãtrnáct minut,
protoÏe nejdfiíve stfiídal zranûného
Grygeru a kdyÏ se sám zranil, byl
vystfiídán Jiránkem… V oficiálním zápise
o utkání v‰ak zÛstalo, Ïe autorem branky
je Koller. TfiebaÏe on sám pfiiznal, Ïe míã
letící z Kováãovy hlavy uÏ neteãoval. V
závûru zápasu mûl, jinak v Evropû
podprÛmûrn˘ soupefi, dokonce nûkolik
velk˘ch ‰ancí k vyrovnání! âeskému
muÏstvu tfii body za vítûzství nad
Kyprem 1:0 doslova spadly do klína. A
pfii odchodu do kabin se spoleãnû s
ohlu‰ujícím pískotem neslo témûfi deseti
tisíci zaplnûn˘m stadiónem i skandování
na adresu uÏ témûfi osma‰edesátiletého
reprezentaãního trenéra: „Brückner ven!“
Pro Satellite JAROSLAV KIRCHNER,

Praha a Liberec
***

Tentokrát bez kolapsu
Toronto-Buffalo 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Na rozdíl od páteãního utkání, kdy Maple Leafs
vedli v Buffalu rovnûÏ 4:1, ale prohráli 4:5, dokázali
v sobotu dotáhnout rozehranou partii do vítûzného
konce. Velkou zásluhu na tom mûl Tucker, kter˘
skóroval dvakrát, poprvé v úvodu první tfietiny pfii
pfiesilovce z nahrávky Wellwooda, po druhé pfii
repríze na zaãátku druhé tfietiny, pouze s tím
rozdílem, Ïe Buffalo hrálo v plném poãtu. Zb˘vající
branky zaznamenali Colaiacovo a Antropov. V
utkání nastoupil poprvé po del‰í dobû v dresu
Toronta Tomá‰ Kaberle, kterého vítal nápis
WELCOME HOME, KABERLE. Tomá‰ovi se
skuteãnû dafiilo a byl vyhlá‰en druhou nejvût‰í
hvûzdou utkání, proto jsme ho poÏádali o rozhovor.
ABE: První zápas po zranûní v Torontu, jak
bys to zhodnotil?
TK: Myslím si, Ïe to byl podobn˘ zápas jako
vãera, jenÏe vãera jsme si to sami pokazili v tfietí
tfietinû, ale dnes jsme uÏ zaslouÏenû vyhráli. ·koda
prvního utkání, mohli jsme mít za víkend ãtyfii
body. Jsme rádi, Ïe máme alespoÀ dva. Pofiád jsme
na dosah osmiãky. Asi se rozhodne mezi muÏstvy,
s kter˘mi hrajeme. Budeme muset z tûch sedmi
zápasÛ vyhrát alespoÀ pût nebo ‰est. Vypadá to, Ïe
to takhle bude aÏ do konce. Bude to zajímav˘
konec sezóny.

ABE: Jak˘ to byl návrat na torontsk˘ led?
TK: Tak urãitû jsem rád, Ïe mohu b˘t zpátky po
tom, co se mi stalo. Je to tûÏké b˘t takhle dlouho
mimo led. Byly to tûÏké dny, ale jsem rád, Ïe to
takhle dopadlo a jsem vdûãn˘ tûm, co se o mne
starali.. Jsem rád, Ïe mohu dohrát sezónu a doufám,
Ïe budu hrát v play-off.
ABE: Zaznamenal jsi nápisy v hledi‰ti?
TK: Na to není ãas bûhem zápasu, soustfiedil jsem
se na hru. Pokud tam byly tak jsem rád. Publikum
je teì skvûlé, coÏ se projevilo na konci zápasu.
ABE: Má‰ je‰tû nûjaké problémy?
TK: UÏ je to dobré, jen se cítím trochu unaven˘.
To je asi normální pfii tfiít˘denní pauze. SnaÏím se
hrát jednodu‰e a dostat se do toho.

Ale‰ Bfiezina
***

Finále ãeské ligy:
Pardubice-Sparta

Semifinále
Liberec-Sparta 5:2, 1:2, 1:2, 2:5 a 4:5. Celkovû
1:4 na zápasy.
Pardubice-Budûjovice 4:1, 4:2, 0:3, 5:2 a 5:2.
Celkovû 4:1 na zápasy.

***
Finále slovenské ligy:

Slovan-Trenãín
Semifinále

Zvolen-Slovan 0:4, 1:3, 1:10 a 1:3 Celkovû
0:4 na zápasy.
Ko‰ice-Trenãín 1:2, 6:2, 2:3, 3:4. 3:2 pp a 2:4.
Celkovû 2:4.

Tomáš Kaberle v utkání s Buffalem

SLOVENSKO - STRÍDAVù
OBLAâNO

Slovenská fotbalová reprezentace, podobnû
jako ãeská získala z mezistátního utkání tfii
body. Rozdíl byl v tom, Ïe Slováci hráli dvakrát
venku. V sobotu vyhráli na Kypru 3:1. Ve
stfiedu prohráli v Dublinu 0:1. KdyÏ nejvût‰í
sloveskou ‰anci mûl Vittek, ale jeho stfielu
brankáfi Given zne‰kodnil.

***


