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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.

O jedné náv‰tûvû
O akci jsem se vlastnû nejprve dovûdûl z e-mailu od
Milo‰e ·uchmy, kter˘ psal:  VáÏen˘ pane velvyslanãe,
dûkuji Vám za telefonickou informaci o náv‰tûvû delegace
Zahraniãního v˘boru Snûmovny Parlamentu âR Ottawy
a Toronta v tomto sloÏení: Jan Hamáãek, pfiedseda
v˘boru, âSSD, 28 let; Katefiina Koneãná,
místopfiedsedkynû v˘boru, KSâM, 26 let; Zdenûk Jiãínsk˘,
ãlen v˘boru, âSSD, 78 let; Daniel Reisiegel, ãlen v˘boru,
ODS, 34 let. O náv‰tûvû jsem informoval V˘konn˘ v˘bor
na‰í organizace a také s nûkter˘mi ãleny náv‰tûvu
konzultoval. Do‰li jsme k závûru, Ïe v takovém vskutku
„malebném“ sloÏení delegace by nebylo vhodné se s
delegací v tomto sloÏení sejít a setkání by nemohlo pfiinést
nic uÏiteãného. Hlavním dÛvodem ale je, Ïe se s komunisty
prostû nejedná, i kdyÏ jde o popletenou mladou
komunistku, které bylo v listopadu 1989 osm let.
Bylo doporuãeno nabídnout prostfiednictvím Vás se sejít

s pfiedsedou komise poslancem Hamáãkem a poslancem
Reisiegelem, s tím, Ïe máme v˘hrady ke komunistické
poslankyni Koneãné a poslanci Jiãínskému, známému
politickému pfieskakovaãi od b˘valého drsného komunisty
k disidentské lidské tváfii aÏ po souãasnost, kde jeho
proslovy na téma práva a jeho historické návaznosti,
jakoÏ i politické podpofie KSâM jsou pfiedmûtem kritiky
nejen v Parlamentû, ale i na vefiejnosti.
Nepfiedpokládáme (i kdyÏ bychom byli rádi pfiekvapeni),

Ïe pfiedseda komise a vedoucí delegace bude souhlasit
s okle‰tûn˘m setkáním, nicménû bude znát na‰e
stanovisko. Je skuteãnû ‰koda, Ïe Snûmovna je tak
necitlivá a vybere takové sloÏení delegace, zejména s
pfiáním se setkat s krajany. Napfi. velmi Ïádoucí by bylo se
setkat s poslankyní Helenou Mallotovou, s kterou jsem se
setkal v Praze, ãlenkou  Zahraniãního v˘boru a pfiedsedkyní
Podv˘boru pro krajany. Nikdo z ãlenÛ pfiijíÏdûjící delegace
není ãlenem Podv˘boru pro krajany, pfiedpokládáme
ov‰em, Ïe hlavní úãel náv‰tûvy je jin˘.
Pokud se jedná o torontské setkání u ãí‰e vína, to snad

lze nechat na vkusu a inteligenci kaÏdého, kdo dostane
pozvánku. Srdeãnû zdraví-Milo‰ ·uchma.

***
Na dopisu Milo‰e ·uchmy mne zarazilo, Ïe mu vadí

„malebné sloÏení“ delegace. Naopak si myslím, Ïe by
bylo dobré, kdyby delegace byla je‰tû „malebnûj‰í“. V
delegaci mi chybí zelení a lidovci. MoÏná, Ïe by právû
lidovci mohli vysvûtlit na‰im romsk˘m krajanÛm rasistické
v˘roky a poãínání jejich pfiedsedy Jifiího âunka. Znám
petici, která pfied ãasem kolovala po internetu a v âeské
republice „S komunisty se nejedná…“ Milo‰ Zeman zase
pfied ãasem pfii‰el se sloganem „S teroristy se nejedná…“
BohuÏel tento pfiístup nejednat s nûk˘m, platí pouze tak
dlouho, dokud „nepfiítel“ není dost siln˘. Pak dochází k
svéráznému manévru, jak˘ jsme napfiíklad vidûli v Kosovu,
ãi na Blízkém v˘chodû, Ïe tato skupina lidí je zlegalizována
a naopak se vyhoví v‰em jejím poÏadavkÛm. Odmítl jsem
petici S komunisty se nejedná podepsat, právû z toho
dÛvodu, Ïe jsem v prosinci 1977 podepsal Chartu 77,
která poÏadovala svobodn˘ dialog. Pokud tato svoboda
nebyla zaruãena, pak takovému rozhovoru jsem se snaÏil
vyhnout. Z toho dÛvodu jsem tfieba nevypovídal bûhem
soudní vazby na jafie roku 1977. Pokud je mi známo,
kromû mne tento postoj zaujal z disidentÛ pouze Ivan
Dejmal.
Pfied náv‰tûvou delegace Zahraniãního v˘boru

Snûmovny Parlamentu âR v Torontu jsem se ujistil, Ïe
budu mít naopak moÏnost hovofiit i se sleãnou Katefiinou
Koneãnou. Pamatuji se, Ïe napfiíklad pan Ma‰tal˘fi se

obrátil na pfiedsedu KSâM Vojtûcha Filipa pfied volbami
otevfien˘m dopisem, ale dodnes jsme Ïádnou reakci na
tento dopis nedostali. KdyÏ jsem byl uji‰tûn, Ïe k rozhovoru
dojde a jelikoÏ jsem nebyl mezi nûkter˘mi ãleny v˘boru,
s kter˘mi Milo‰ ·uchma náv‰tûvu konzultoval a bylo mne
ponecháno na vkusu a inteligenci, zda na konzulát pÛjdu,
rozhodl jsem se tedy setkání podstoupit a pokusit se
mimo jiné tfieba vysledovat, proã dnes mladí lidé, kter˘m
bylo v roce 1989 osm se nechají zmást a nejen volí
komunisty, ale dokonce se nechají za jejich stranu volit.
K mému milému pfiekvapení byl v delegaci místo Daniela

Reisiegela inÏen˘r Jan Bauer, kterého právû krajané
zvolili do poslanecké snûmovny a tudíÏ to byl ãlovûk, od
kterého mÛÏeme v rÛzn˘ch otázkách oãekávat pomoc.
PfiestoÏe jsem nebyl voliãem ODS, byl to „ná‰ poslanec“,
tedy poslanec, kter˘ by mûl zastupovat na‰e zájmy.
Nejprve jsem se zeptal pfiedsedy zahraniãního v˘boru

Jana Hamáãka, jestli to není pfiíli‰ krátká náv‰tûva a proã
vlastnû do Kanady tato delegace pfiijela:
JH: Pût dní není rozhodnû krátká náv‰tûva. Musíme se

pfiizpÛsobit harmonogramu poslanecké snûmovny. Pfií‰tí
t˘den projednáváme vefiejné reformy nûkter˘ch zákonÛ
pfiedloÏené vládou a tak tûch pût dnÛ je maximum, co si
mÛÏeme dovolit. Hlavním tématem bylo jednání s
partnersk˘mi v˘bory v kanadském parlamentu, kde jsme
se setkali jak s v˘borem dolní komory, tak i s v˘borem
horní komory. Hovofiili jsme i s pfiedstaviteli ministerstva
zahraniãí o na‰ich spoleãn˘ch zájmech, o Afganistanu,
budoucnosti NATO, na‰í spolupráci v rámci NATO,
spolupráci v otázce protiraketové obrany a pomoci
rozvojov˘m zemím. Chtûli jsme si v tûchto otázkách

vymûnit názory. Kanadû se dafií spojit v Afganistanu
vojenskou misi s civilní. My sice máme vojáky v
Afganistanu, ale nedafií se nám podílet se na rekonstrukci
této zemû.
Dále jsem se zeptal na otázku dvojího obãanství:
JH: Jsem si vûdom toho, Ïe vás tato otázka zajímá.

âeská republika se rozhodla jít právû cestou jednoho
obãanství. Nechci hodnotit, proã tomu tak bylo, ani jsem
v té dobû nebyl v parlamentu. Podle m˘ch informací do‰lo
k zásadnímu posunu v my‰lení ministerstva vnitra, které
bylo tím hlavním orgánem, jenÏ trval na jednom obãanství.
Vznikl vûcn˘ zámûr novely zákona, kde se jiÏ pfiipou‰tí
moÏnost dvojího obãanství. Nechci spekulovat, jak to
dopadne pfii diskusi ve snûmovnû, ale beru to jako pozitivní
signál, protoÏe ministerstvo vnitra bylo hlavním orgánem,
kter˘ dvojí obãanství blokoval.
Otázkou rovnûÏ zÛstává bezvízov˘ styk mezi âR a

Kanadou…
JH: Samozfiejmû jsme toto téma zmínili ne jednou.

Hovofiili jsme o tom, jak v Ottawû, tak i zde v Torontu.
Vût‰ina politikÛ zde chápe, Ïe  dÛvody, které vedly k
zavedení víz uÏ nejsou aktuální a dokonce nûktefií naznaãili,
Ïe je to problematika státní správy, která ze setrvaãnosti
brzdí zmûnu. Je v‰ak nutné fiíci, Ïe kanadská vízová
politika je hodnû závislá na vízové politice Spojen˘ch
státÛ a to mÛÏe b˘t hlavním faktorem, podle kterého se
fiídí kanadská státní správa.
Kdo v‰ak v poslanecké snûmovnû sedûl pfii hlasování o

dvojím obãanství byl poslanec Zdenûk Jiãínsk˘. Zeptali
jsme se ho tedy, proã k tomu do‰lo.

Epilog Drew Jurečky

Posledním koncertem letošních Nokturen v restauraci Praha byl koncert kvartetu houslisty Drew

Jurečky. Nocturna na Masaryktownu pokračují již 16. září.

Pokračování na str. 5
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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
Porady a ovûfiování dokladÛ po pfiedchozím zavolání

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.

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: 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: 23 ãervna 2007 v
17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 23.
ãervna 2007 v 10:00
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
24. ãervna 2007 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
30. ãervna 2007 v 15:00.

15.6. (pá) 17:00-24:00
Enterprise 2000

Nová vize
Vylet s lodí

***
17.6. (ne) 11:00

Kanadsko-slovensky den
Letovisko Koliba,
Creditvale Park,

1720 Barbertown Rd., Mississauga
***

19.6. (út) 19:30
Recitál B. Krajného

na poãest P. Mikysky
Kostel sv. Václava

***
20.6. (st) 13:00
Setkání seniorÛ

Hala kostela sv. Václava
***

21.6. (ãt) 19:30
Sokolsk˘ odboj a heydrichiada

Hala kostela sv. Václava
***

23.6. (so)
âesk˘ a Slovensk˘ den

na Masaryktownu
***

27. 6. (st.) 18:30
Veãer vûnovan˘ Miladû Horákové

 Munk Centre for International Studies,
1 Devonshire Pl.

***
11.8. (so)

Letní sokolské hry
St. Jacobs

***
17.8. (pá) 19:30
Písniãky z kufru

Loutkové divadlo z Litvínova
Masaryktown

***
19.8. (ne)

PouÈ k Pannû Marii
Tábor Host˘n

***
7.9. (pá) 20:00

8:9. (so) 16:00 a 20:00
9.9. (ne) 16:00
Smí‰ené pocity

Jana Hlaváãová, Petr Kostka, Carmen
Mayerová

Nové divadlo
Joseph Workman Auditorium,

1001 Queen Street West
***

8. 9. (so) 18:00
 âlenská beseda a zápis do cviãení

Ïactva
Kostel sv. Vaclava

***
13. 9. (ãt) 19:30

 Zahajovaci koncert: Zemlinského
kvarteto

Kostel sv. Vaclava
Mozartova spoleãnost

***
15.9. (so) 15:30

Zahájeni cviãení Ïactva
Steeles West Gym Club

***
16.9. (ne) 17:00

Zemlínského kvarteto
Nokturna na Masaryktownu

***
27.10. (so) 17:00

 Zdenûk Plech a Marcela Groffová
Kostel sv. Václava

Oslava 28. fiíjna -Nokturna
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

13.6.2007 v 22:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

28.6.2007

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.

Konzul Petr Mikyska
Jak uÏ celé ãeské Toronto ví, konzul Petr Mikyska nás opou‰tí. A to by nemûl. On
nám torontsk˘m za celkem krátkou dobu pfiirost’ k srdci. I tûm, ktefií ho nijak blíÏ
nepoznali. Jako tfieba já. Setkal jsem se s ním nûkolikrát na krajansk˘ch podnicích
a na konzulátû. Ale nikdy jsme se nese‰li jen tak na kus fieãi. A pfiece kdykoliv ho
vidím, mám dojem, Ïe je z Hob‰ovic, kam jsem ze sousední vesnice chodil do ‰koly
- dvoutfiídky, jaké dnes uÏ asi nejsou. A snad jsme dokonce sedûli vedle sebe.
JestliÏe tomu tak bylo (prostû chci fiíci, jak dobfie se s ním cítím), pak by to bylo docela
nezvyklé, ponûvadÏ konzul Mikyska by mohl b˘t m˘m vnukem. A ano, svou práci
dûlal znamenitû. Pfiejeme mu hodnû, hodnû úspûchÛ a v‰ecko ostatní, co si sám
pfieje.

 Josef âermák

Recitál klavíristy

Borise Krajného
na poãest

konsula Petra Mikysky,
kter˘ odchází do Mexika

se koná

v úter˘ 19. ãervna 2007 v 19:30
v kostele sv. Václava, 496 Gladstone Ave., Toronto

Následuje veãefie s mouãníkem a obãerstvením!
Lístky za 25 dolarÛ

je moÏno zakoupit  v Prague Emporium, 638 Queen St. West, Toronto
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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) 748-0699

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

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

Účastníci Českého a Slovenského dne budou mít 10 % slevu

Zprávy z ãeského
konzulátu v Torontu
První ãeské toãené pivo

v Kanadû!
Dlouholet˘ sen mnoha pivafiÛ v Ontariu
se splnil. Od 17. kvûtna lze v Torontu zajít
na toãené ãeské pivo Staropramen, a to
do populární restaurace BierMarkt na
ulici Esplanade v Downtownu.

***

Slavnostní otevfiení v˘stavy
“Václav Havel ve fotografii”

Za úãasti manÏelÛ BaÈov˘ch a
generálního konzula âR Richarda Krpaãe
probûhla dne 5. ãervna 2007 v Bata
Shoe Museum slavnostní vernisáÏ
v˘stavy fotografií Oldfiicha ·káchy. Pfii
této pfiíleÏitosti pfiedstavilo muzeum nov˘
exponát - boty exprezidenta Havla,
vyrobené - jak jinak - podnikem pana
Bati.

V˘stavu celkem ãtyfiiceti velkoplo‰n˘ch
ãernobíl˘ch fotografií zachycujících
Václava Havla v dobû pfied, pfii i po
sametové revoluci sv˘m projevem uvedl
Richard Krpaã, manÏelé Sonja a Tomá‰
BaÈovi poté krátce, zato v‰ak velice vtipnû
zavzpomínali na svá setkání s
exprezidentem a jeho rodinou.
Vedle v˘stavy fotografií, kterou bude v
BaÈovû muzeu obuvi moÏné shlédnout
aÏ do 24. ãervna 2007, mûli v‰ichni
pfiítomní v˘jimeãnou pfiíleÏitost
nahlédnout do knihy hostí MUDr.
Pfiemysla a Hany Pelnáfiov˘ch s
historick˘m zápisem z náv‰tûvy tehdy
‰estiletého Václava Havla a jeho rodiny.

 ***

V˘stava biÏuterie
a paliãkované krajky

BIJOUX, BEADS
 & BOBBIN LACE

Consulate General of the Czech Republic
in Toronto, CzechTrade Promotion
Agency, Lamberhurst Associates and
Caledonia Design Centre invite you to
the show of unique jewels, glass beads
and bobbin lace by Karla Klusonova, all
hand made in the Czech Republic.
Mrs. Karla Klusonova will be present
during the opening night.
Grand opening June 21, 2007, 6.30 -
9.00 pm
Exhibition will be open until July 5,2007.
Free admission.
Caledonia Design Centre, 665 Caledonia
Rd., Toronto. T: (416) 782-0776

***

Krajanskú verejnosÈ v Toronte a okolí
poz˘vame na v˘roãnú slávnosÈ

Kanadsko-Slovensk˘ deÀ
ktor˘ usporiada

Slovensko-kanadsk˘ kultúrny spolok
1720 Barbertown Rd., Mississauga

za spolupráci Slovensko-kanadskej obchodnej komory

v nedeºu 17. júna 2007
Brána otvorená o 11 hodine

Obãerstvenie, tradiãná jedlá od 12 hodin

Kultúrny program zaãne o 14:30
Prehliadka tichej krásy, súbory V˘chodná a polsk˘ Biely orol, Koliba speváci,

slovensk˘ hramonikár, Janko Vaculík baryton.
Vstupné na bráne $ 7.00 za osobu, deti do 12 rokov zdarma.

Parkovanie aut zdarma!

O ìal‰ie informácie a prnajatie stánkov kontaktujte:
Annu Zapletalovú: 416/537-7698.

Na va‰u úãasÈ sa te‰ia uporiadatelia.

VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE

aneb Ur‰ula Kluková a Pavel Trávníãek
se postarají v tomto pfiedstavení o zábavu

nov˘mi vtipy, pohledy za kulisy jak divadelní,tak i filmové,
sem tam nûjakou písniãku ap.

Sobota 16. ãervna:  Ottawa 19.30 hod.
Nedûle 17. ãervna: Montreal 18.00 hod.

Útery 19. ãervna: Ganonogue (Kingston) 19.30 hod.
âtvrtek 21. ãervna: Kitchener 19.30 hod.

Pátek 22.ãervna: London 19.30 hod.
Nedûle 24. ãervna: Toronto (Kostel Sv.Václava) 18.00 hod.

Konsul R. Krpač a manželé Baťovi
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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

 Michael Eisner, RMT,

MASc.

at

Také nabízíme

Naturopatie; Hypnotherapie,

Shiatsu, 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

CSAC-Story

Petr ChudoÏilov: ·pioni, ‰kodovky, tygfii
V temn˘ch dobách totality hrálo pro nás emigranty
zboÏí exportované ze staré vlasti zvlá‰tní, témûfi
sakrální roli. Zakoupení lahve plzeÀského piva
napfiíklad v takovém Lond˘nû bylo vzru‰ujícím
záÏitkem. Jednou jsem tam dokonce potkal krajana,
jemuÏ byl povolen v˘bûh na Západ. Z pytlíãku zobal
nádhernû vonící lesnûnky. „Kolik devíz vám dali na
den? Na jak dlouho vás pustili?“ zajímal se sympatick˘
mlad˘ muÏ, kdyÏ jsem ho oslovil v na‰í matefi‰tinû.
Lesnûnky mi nenabídl. „Jak by sem to fiek,“ odpovûdûl
jsem úmyslnû Ïoviálnû, abych nastolil dÛvûrnou
atmosféru, „já sem tady nafurt.“ „Jo takhle,“ fiekl muÏ
a bez otálení zmizel v davu proudícím nekoneãnou
ulicí Porto Bello. Pfiedpisovû se tak vyhnul styku s
osobami vÛãi svûtové socialistické soustavû
nepfiátelsky zamûfien˘mi. „V‰ak my si tû stejnû
najdem?“ skuhral jsem za ním zlopovûstnû, „já sem
totiÏ vod CIA, abys vûdûl!“
Pivo, pfiestoÏe bylo hfií‰nû drahé a prodávali je jen v

nápadném tfiiãtvrtûlitrovém plnûní, naproti tomu
vyvolávalo k novému Ïivotu staré, nûkdy dokonce i
pfiíjemné vzpomínky na Prahu. Nadto vyplÀovalo
identifikaãní prázdnotu, otevírající se pfied
pfiivandrovalcem: bylo dÛkazem, Ïe zemû, odkud
pfiicházím, opravdu existuje, Ïe nejsem pouhá fikce,
Ïe také i já, stejnû jako domorodci v Lond˘nû, PafiíÏi
a Basileji, jsem ãlovûk s osobní historií, dûtstvím a
rodiãi, jakkoliv se to lidem místním, nûkdy v‰ak
kupodivu i mnû samotnému, mÛÏe jevit jako málo
pravdûpodobné.
Setkání s ãeskoslovensk˘mi produkty v cizinû

neb˘valo pfied ãtvrtstoletím mnoho. BaÏant, kterého
v mé rodinû tradiãnû peãeme na Silvestra po polsku
s kysel˘m zelím a ‰pekem, pocházel ze starého
domova stejnû jako broky, uvízlé v jeho mase. Ty
broky máme dodnes schované na památku. Jindy
jsme na‰emu nejmlad‰ímu dítûti koupili laciné brusle
na kliãku, vyrobené na Slovensku. Obyãejn˘ kachlík
odloupnut˘ na záchodû nám najednou pfiipadal jako

odvrácená strana Mûsíce, neboÈ jsme na jeho rubu
ãetli, Ïe byl vyroben v Rakovníku. Nyní jiÏ zanikl˘
obchÛdek s maìarsk˘mi specialitami drze nabízel
segedínsk˘ gulá‰ v konzervû jako budape‰Èsk˘
v˘robek, pfiestoÏe na pfiebalu zcela jasnû stálo Made
in Czechoslovakia. V kiosku jsem si kupovával Rudé
právo a potvrzoval tak podezfiení poctiv˘ch ãesk˘ch
emigrantÛ, Ïe jsem zdrhnul z profánních
ekonomick˘ch dÛvodÛ. MoÏná dokonce, jak uÏ moje
pfiíjmení napovídá, jsem rusk˘ ‰pion. Lichotilo mi to,
pfiestoÏe poctivci, jen co si upravili vztah s reÏimem,
z jehoÏ spárÛ kdysi prchli, a zaãali jezdit do Prahy,
tam na mû v‰echno Ïalovali a dûlali mi ostudu.
V Anglii, Dánsku ãi Norsku ãlovûk tu a tam potkal

na silnici ‰kodovku s typicky prorezavûlou karosérií.
âeská auta si tenkrát na Západû kupovali lidé na
kvalitu ménû nároãní, mající hluboko do kapsy. Ty
ãasy jsou pryã. Dnes jsem cestou do práce napoãítal
osm zaparkovan˘ch ‰kodovek tfií rÛzn˘ch typÛ, jeÏ
ov‰em se sv˘mi prvohorními pfiedchÛdci mají
spoleãného uÏ jenom velmi málo, moÏná jen tu firmu.
Vypadají pûknû, tû‰í se slu‰né povûsti a zdaleka
nenáleÏí k tomu podbízivû nejlevnûj‰ímu. V
prestiÏním ‰v˘carském listû Neue Zürcher Zeitung se
právû doãítám, Ïe âeská republika zvy‰uje tempo
hospodáfiského rÛstu kvartál od kvartálu, hrub˘
národní produkt loni narostl o krásn˘ch ‰est procent
a s takovou pr˘ brzy dohoní i slovenského
ekonomického tygra. âeská republika podle Neue
Zürcher Zeitung vdûãí za razantní hospodáfisk˘ rÛst
pfiedev‰ím dynamickému exportu, mezi nejúspû‰nûj‰í
artikly patfií právû automobily.
„V‰ak vona jim ty prachy stejnû seÏere ta NomÛra,“

‰kodolibû mû pouãil jeden z místních krajanÛ a pfiidal
expozé o investicích a ztrátách japonské banky v
Praze. Do âeska, od té doby, co se jeho jméno vocitlo
na tûch seznamech, uÏ jezdí málokdy. Ironií osudu mi
právû on kdysi zazlíval ãetbu Rudého práva.

15.4.2006

Psáno pro âRO 6 - Oti‰tûno s vûdomím autora.
***

Po 59. kongresu âSSK v Londonu
Nebyl to ani nejvût‰í ani nejdÛleÏitûj‰í
kongres v historii âeského a Slovenského
sdruÏení v Kanadû. Ale - aÏ na nûkolik
drobností - jeden z nejpfiátel‰tûj‰ích.
Londonsk˘m - pfiedsedovi odboãky, Josefu
Márovi a jeho paní,  Janu Komárkovi a
dvûma nebo tfiem ãlenkám - se podafiilo
vytvofiit atmosféru, která by jim vût‰í
krajanská stfiediska mohla závidût. Dík patfií
i torontsk˘m - Janu Waldaufovi za pokladní
zprávu a zpracování statistik a Vûfie
Kohoutové, Radmile Locherové a Barbafie
Sherriffové za pfiípravu pozvánek a
kongresov˘ch broÏur. Patfií také v‰em
(v˘raznû Ivanu Satorimu, ale i dr. Vûfie
Sailerové, dr. Hornému z Montrealu a
delegátkám z Alberty, Calgary a
Edmontonu), ktefií se zúãastnili debaty
bûhem zasedání.
I kdyÏ tento kongres nebyl nejdÛleÏitûj‰í,
do‰lo na nûm k v˘mûnû stráÏí, která mÛÏe
v˘znamnû poznamenat budoucí v˘voj
organizace, která za svÛj zrod vdûãí
mnichovskému debaklu. Milo‰ ·uchma,
kter˘ funkci pfiedsedy zastával ‰est období,
na dal‰í období nekandidoval. AÈ souhlasíme
nebo nesouhlasíme s jeho pojetím funkce
SdruÏení, Milo‰ mu vûnoval tisíce hodin
obûtavé práce, za kterou si zaslouÏí respekt
i tûch, ktefií nesdílí jeho ideové zamûfiení.
Nov˘m pfiedsedou byl zvolen dr. Gustav
Plíva, jako Milo‰ ãlen ottawské odboãky.
TûÏi‰tû jejich zájmu se nezdá b˘t totoÏné.
Zatímco Milo‰ se soustfieìoval na politickou

situaci v âeské republice, zvlá‰È v souvislosti
s otázkami t˘kajícími se krajanÛ Ïijících v
zahraniãí (restituce, korespondenãní volby,
viza), dr. Plíva se zdá spí‰ inklinovat k ãinnosti
SdruÏení v Kanadû, poãínaje roz‰ífiením
ãlenské základny. Oba se li‰í
temperamentem a zpÛsobem práce.
Nekandidoval ani Jan Waldauf, mnoholet˘

znamenit˘ pokladník SdruÏení. Ani na funkci
pokladníka, ani na ãlenství ve v˘boru. Dal si
vzne‰en˘ úkol: dokonãit dûjiny sokolstva.
Rozlouãila se s ním místopfiedsedkynû (a
b˘valá pfiedsedkynû) SdruÏení, Blanka
Rohnová: “Jan Waldauf je jedním z
nejãestnûj‰ích a nejsolidárnûj‰ích lidí, s
jak˘mi jsem se kdy setkala.” Nov˘m
pokladníkem byl zvolen Ing. Miroslav Princ
(stejnû jako nov˘ pfiedseda dobfie
akademicky fundovan˘), kter˘ se uvedl
zajímav˘m plánem na získání nov˘ch ãlenÛ
a nového zpÛsobu práce. Následovat Jana
Waldaufa nebude snadné.
 Na kongresu, kterého se zúãastnil

velvyslanec Pavel Vo‰alík (byl ve skvûlé
formû), nová kulturní ata‰é Petra
Klobu‰iaková  (a na banketu i generální
konzul Richard Krpaã, kter˘ pronesl nejkrat‰í
státnick˘ projev za posledních deset let)
byly pfiedány Masarykovy ceny: Miladû
Horákové in memoriam (27. ãervna ji na
Torontské univerzitû pfiedá Blanka Rohnová
dcefii dr. Horákové, paní Janû Kahnové),
Josefu Márovi za celoÏivotní práci v mnoha
oborech a Novému domovu. Cenu Novému

domovu pfievzali b˘valá redaktorka Vûra
Rollerová a souãasn˘ redaktor Jan Rotbauer.
Zdafiil˘ byl i banket (cel˘ pofiad kongresu,

vãetnû banketu, se konal ve stejném sále),
pfii nûmÏ úãinkovala velmi dobrá tfiíãlenná
kapela. Obdivovali jsme nûkolik taneãních
párÛ: dr. Horn˘ a jeho partnerka oslÀovali
nejen vyspûl˘m taneãním umûním, ale i
zdánlivû nevyãerpatelnou energií. Jedinou
konkurenci mûli v manÏelské dvojici SatoriÛ.
Znaãnû usedlej‰í - ale docela elegantní -
v˘kon pfiedvedli manÏelé Sammrovi. Zato já
- navzdory umûní i snaze Blanky Rohnové -
bylo naprosto zfiejmé, proã mne taneãní
mistr na studentsk˘ch taneãních prakticky
prosil, abych se vzdálil ze sálu.
SdruÏení není bez problémÛ - ne v‰ichni

ãlenové vidí v ostatních ãlenech své
spolupracovníky. Nûktefií - ale
pravdûpodobnû bych nemûl mluvit v
mnoÏném ãísle - se na âeskou republiku
dívají jako na zloãinn˘ stát, na své kolegy
jako na protivníky a proces jednání vidí jako
válku. Nûkolik ãlenÛ se  víc soustfieìuje na
problémy ãeské politiky (Slováci - jak se zdá
- si alespoÀ nûkteré problémy t˘kající se
zahraniãních SlovákÛ uÏ vyfie‰ili) neÏ na
ãinnost SdruÏení v Kanadû a nejsou si jisti,
zda diplomatiãtí zástupci âeské republiky (ti
ze Slovenské republiky jsou nûjak
pfiijatelnûj‰í) nezastupují nepfiátelskou
mocnost. Ale mÛÏeme snít, Ïe jedno krásné
letní ráno v‰ichni sobû i svûtu vyhlásíme mír.

Josef âermák
***
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“Moving On”

Maria Gabankova - Art Studio Sale
After 17 productive years  in the Dupont Street Studio I am moving on to a new location

This is your last opportunity to visit my amazing studio and acquire some

of my art work created there

Sunday June 24, 11 a.m. to 9:30 p.m.
If you can’t make it please call for an appointment (June 26, 27)  by June 23

at 416/535-8063  or e-mail me: gabankova@paintinggallery.net

Upstairs studio 232,

1400 Dupont St. (at Lansdowne) in Toronto
TTC access: Lansdowne and Dupont/Annette buses.

Parking: In the courtyard at 1420 Dupont or enter the parking lot from Lansdowne Ave,

just north of the railway line beyond Lansdowne-Dupont intersection.

ZJ: Po roce 1989 jsme ve federálním shromáÏdûní umoÏnili
moÏnost návratu obãanství lidem, ktefií ode‰li do zahraniãí.
Bylo to v dobû, kdy se v celé Evropû prosazovalo, Ïe obãan
má mít pouze jedno obãanství. Tento postoj zaujal i parlament
âR v roce 1993.
Namítl jsem, Ïe jiÏ tehdy mûla vût‰ina evropsk˘ch zemí

moÏnost dvojího obãanství, coÏ jsme mnohokrát marnû
dokládali odsud z Kanady a Ïe tehdy vznikl právû ten m˘tus
o tom, Ïe nûkdo v EU nutí âeskou republiku, aby byla
xenofobní. Otázku dvojího obãanství jsem poloÏil i ãlenu
poslanecké snûmovny inÏen˘ru Bauerovi:
JB: Je to komplikovaná vûc, která se nedá vyfie‰it mávnutím

kouzelného proutku. S tímto problémem se setkávají v‰echny
na‰e ambasády ve svûtû. Vûdûli jsme, Ïe se nás na to
budete ptát. Odpovûì tedy je, Ïe se pfiipravuje novela, která
by tento problém jednou pro vÏdy vyfie‰ila. Doufám, Ïe se
doãkáme zmûny, která by tento problém mohla vyfie‰it.
Co znepokojuje rovnûÏ krajany, obzvlá‰tû v Torontu a o

ãem se hovofií bûÏnû i v ãeském tisku je skuteãnost, Ïe se
uvaÏuje o tom, Ïe âSA pfiestanou létat do zámofií a tím i do
Toronta a Montrealu. MÛÏete jako poslanec, kterého právû
krajané zvolili do parlamentu, nûco udûlat, aby k tomuto
fatálnímu kroku nedo‰lo.
JB: Letûl jsem do Kanady s jedním krajanem a ten mne

upozornil na dobré sluÏby âSA, které jsou schopné v tomto
oboru konkurovat ostatním leteck˘m spoleãnostem a vím,
Ïe by to byla stra‰ná ‰koda, kdyby k tomu do‰lo. Vím, Ïe ani
zamûstnanci âSA nechtûjí, aby tyto linky byly zru‰eny.
MoÏnosti parlamentu jsou v‰ak omezené, protoÏe je to
komerãní záleÏitost; pokud se jedná o nerentabilní linky, má
spoleãnost moÏnost udûlat zásadní rozhodnutí. Pak by
politici nemûli do toho vstupovat. Pokud je to v‰ak krok
nûkde na hranici, pak by zde mûla b˘t z vládní strany
minimálnû pfiímluva, ale mûl by zde b˘t i zájem krajanÛ, aby
k tomuto kroku nedo‰lo. DÛleÏité je, aby krajané s âSA
skuteãnû létali a pokud jim to leÏí na srdci, aby mne
kontaktovali (e-mail: bauer@psp.cz, tel./fax: 011-420-388-
310-800), adresa: Horní 133, 383 01 Prachatice, âeská
republika).
Následoval rozhovor, kdy z obou stran byla jakási opatrnost

aÏ vyãkávání. Hned v úvodu na‰eho setkání jsem se sleãny
poslankynû Katefiiny Koneãné zeptal, jestli byla na
Masaryktownu podívat se u pomníku politick˘m vûzÀÛm.
Odpovûdûla, Ïe nebyla, protoÏe pomník je urãen obûtem
komunismu a Ïe by pro ní byl spí‰e pfiijateln˘ pomník obûtem
studené války, protoÏe obûti byly na obou stranách. Navíc to
ani nebylo naplánováno. K pomníku jel pfiedseda delegace s
generálním konzulem. Zde si dovolím poznámku, Ïe je moÏné
pfiijmout i tento v˘klad, protoÏe obûti studené války byly témûfi
v˘hradnû ze strany komunistick˘ch reÏimÛ (aÈ jiÏ v sovûtsk˘ch
gulazích, bûhem ãínské kulturní revoluce, pfii pfiechodu hranic,
u berlínské zdi). Sleãna poslankynû namítla, Ïe období, kdy ve
Spojen˘ch státech dominoval inkvizitor J. R. MacCarthy
(1909-57) v padesát˘ch letech mûlo také své obûti.

Pak se na‰e diskuse stoãila na historii. ¤ekla mi, Ïe má
ráda starou historii, antiku, dobu, kdy vzniklo kfiesÈanství a
pak Ïivoty ãesk˘ch panovníkÛ. Shodli jsme se také v tom, Ïe
máme oba rádi rozhlasov˘ pofiad „Toulky ãeskou minulostí.“
Bylo zajímavé, Ïe jí zaujal Karel IV., ale nikoliv období
represe v dobû po Bílé Hofie. KdyÏ jsem se zeptal, jestli vidí
podobnost mezi represemi z té doby a padesát˘mi léty,
odpovûdûla, Ïe není historikem, aby to srovnávala. Proã se
jí rovnou natvrdo nezeptám na padesátá léta a sama na tuto
otázku odpovûdûla:
KK: To, co udûlal Stalin v padesát˘ch letech bylo obrovskou

chybou. Zniãila se tím my‰lenka, která byla na zaãátku v
principu zcela jiná. Mne to nesmírnû mrzí, já jsem v té dobû
neÏila ani moji rodiãe tehdy neÏili a já k tomu nemám, co fiíci.
Já chci hovofiit o lidech, které znám, s kter˘mi jsem Ïila a o
kter˘ch nûco vím.
Pfiesto jsem je‰tû chvíli chtûl zÛstat v historii, proto jsem se

zeptal na rok 1968.
KK: Moje souãasné postoje byly a jsou proti válce, aÈ jiÏ to

bylo bombardování Jugoslávie, Afganistan, Irák a snaÏím
se udûlat v‰e pro to, aby k takov˘m událostem nedocházelo
a zfiejmû bych se snaÏila b˘t proti násilí i tehdy, ale nechci
odpovûdût z dne‰ního pohledu, jak bych se tehdy chovala.
ABE: Rok 1968 jste skuteãnû nezaÏila, ale zaÏila jste, i

kdyÏ jako malé dítû, období normalizace. Psychologové
fiíkají, Ïe nás toto období urãuje více neÏ si myslíme. Já
osobnû si velice dobfie pamatuji atmosféru padesát˘ch
let. Vy sama si musíte nûco z tohoto období pamatovat…
KK: Taková nejsilnûj‰í vzpomínka na rok 1989 je na

uãitele, kter˘ nás uãil vlastivûdu, kdy jsme se seznamovali
s historií a pohled na ni se bûhem nûkolika dnÛ radikálnû
zmûnil! Tehdy jsem tomu nepfiikládala Ïádnou dÛleÏitost.
Mû formovala daleko více moje rodina. Byla komunistická a
je komunistická dodnes. Moji rodiãe jsou demokratiãtí. V
sedmnácti letech jsem se zaãala zajímat o politiku a vidûla
jsem v‰echno ãernobíle. Tím, Ïe jsem ãetla âapka, Vanãuru
a dal‰í pamûti a diskutovala jsem o tom se sv˘m otcem, tak
jsem pfiestala svût vidût tak ãernobíle.
ABE: Zmínila jste âapka, ale on napsal esej Proã

nejsem komunistou. Co byste k tomu fiekla?
KK: âapek ji napsal v roce 1924 a to byla zcela jiná doba.

Na âapkovi je skvûlé, Ïe nikdy nikoho nediskriminoval.
SnaÏil se kritizovat ze svého pohledu levici i pravici. Absolutnû
v‰ak odsuzoval pouze fa‰ismus a xenofobii. Byl idealistou
a mûl pocit, Ïe První republika bude pokraãovat ve svém
v˘voji dál. Po Mnichovu byl velice zklamán z toho, jak se
západní mocnosti zachovaly.
ABE: Ano âapek byl demokrat, ale doba normalizace

nebyla demokratická. VÏdyÈ nám zabavovali psací stroje,
zavírali hudebníky…
KK: Co já s tím mám spoleãného?
ABE: Vy jste se pfiihlásila ke stranû, která tohle v‰e

dirigovala…
KK: Já jsem se nepfiihlásila k tomu, co se dûlo tehdy, ale

k tomu jak˘ má KSâM program a stanovy dnes. KdyÏ to
srovnám s lidovci, nikdo jim nevyãítá, co se dûlo v dobû
inkvizice. KSâM vznikla v roce 1993 a navázala na nûkteré
my‰lenky, které mûla b˘valá KSâ. Negativní my‰lenky se

snaÏila vyeliminovat. Tomu vûfiím a proto v této stranû jsem.
ABE: Nikdy jsem nezaslechl ten distanc od minulosti.

Je nûjaké napûtí mezi mladou generací a tûmi star‰ími?
KK: Ne, ale je zde nûkolik názorov˘ch proudÛ. V tom je

právû ta demokracie, protoÏe v‰echny proudy musí b˘t
nûjak˘m zpÛsobem korigovány. Není tam Ïádné pnutí. Co
se t˘ká omluvy, tak k té do‰lo uÏ v roce 1989. To lze nalézt
na webov˘ch stránkách. Nefiíkám, Ïe to staãí, ale jak jinak to
máme udûlat. V jin˘ch stranách jsou lidé, ktefií by mûli
zpytovat svûdomí, ale nikdo na nû netlaãí.
ABE: Nelze pfiece ale udûlat za historií tlustou ãáru, jak

fiíká Václav Klaus…
KK: To je pravda, ale nemûli bychom se v té minulosti

utápût.
ABE: Máte ráda Havlovy hry?
KK: Nena‰la jsem se v nich. Mám radûji G. B. Shawa. I

kdyÏ v Audienci mne rozhovor v pivovaru docela pobavil.
BohuÏel nám je vnucovali ve ‰kole v dobû bombardování
Jugoslávie a tak jsem k tomu zaujala i urãit˘ postoj.
ABE: Plastici?
KK: Byla doba, kdy jsem tuhle hudbu poslouchala, ale teì

mám rad‰i nûco jemnûj‰ího. MÛj budoucí ‰vagr je pofiád
hraje, takÏe je sly‰ím ze zahrady. Nerozumím tomu, proã byl
zakázán Havel, proã byli zakázáni Plastici a proã byla
zakázána Kubi‰ová. Skuteãnû tomu nerozumím a myslím
si, Ïe to bylo zcela zbyteãné. Dnes jsou pro zmûnu komerãní
tlaky, které cenzurují jiné umûlce.
ABE: Jste pacifistka, chcete fiíci, Ïe se Komunistická

strana vzdala násilí?
KK: Lenin psal svoje vûci v dobû, kdy bylo úplnû jiné

spoleãenské zfiízení a já nehodlám to, co on fiekl aplikovat
slovo po slovu. Chceme nalézt svou cestu, abychom se
pouãili z minulosti. Po roce 1989 se mnoho vûcí zprivatizovalo.
âR pfii‰la o hodnû vûcí. Chtûla bych, abychom se pouãili z
obou vûcí. Pro mne je prioritou zachování sociálního státu.
ABE: Proã si nevzít za pfiíklad zemû, kde sociální stát

funguje, napfiíklad ·védsko, Norsko. KdyÏ se podíváme
na Kubu, Vietnam, Severní Koreu, tak tam nikde sociální
stát není…
KK: To je v‰e mimo Evropu, ale na Kypru je komunistická

strana u moci a tam to funguje a z toho si beru pfiíklad.
ABE: Jaké mÛÏete dát záruky, Ïe kdybyste získali moc,

Ïe se to v‰e nebude opakovat?
KK: Dnes je svût jin˘. Jsme v EU. Ta hra má urãitá pravidla.

My jsme z toho nevytûÏili, co jsme vytûÏit mohli. Ze zemû,
která si umûla vyprodukovat v zemûdûlství témûfi v‰e, jsme
se stali dovozcem vût‰iny zemûdûlsk˘ch produktÛ. V
obchodech neuvidíte ãeskou zeleninu, ãeské ovoce, protoÏe
jsme nedokázali zemûdûlcÛm vyjednat v EU lep‰í podmínky.
âR nemÛÏe konkurovat mocnostem. Proti gigantÛm jako je
âína a Indie je zapotfiebí postavit silnou EU.
V ‰edesát˘ch letech pfii‰el marxista Vítûzslav Gardavsk˘ s

knihou BÛh není zcela mrtev… Po tomto rozhovoru jsem si
musel poloÏit otázku, jestli Komunismus je zcela mrtev.
Doufejme, Ïe ten, kter˘ má na svûdomí miliony obûtí diktaturu,
devastaci Ïivotního prostfiedí, kulturní biafru ducha je historií.

Ale‰ Bfiezina
***

O jedné náv‰tûvû
Pokračování ze str. 1

Máte rádi v˘tvarné úmûní?
Ojedinûlá pfiíleÏitost k získání obrazÛ!
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témûfi sto rolích. Nejlépe se mu hrálo v
Malé noãní ouvertufie a v MuÏích v offsidu.
Oba rádi vzpomínáme na 14. bfiezen
1970, kdy se torontskému publiku poprvé
pfiedstavil nov˘ soubor Nového divadla,
hrou Aloise Jiráska Lucerna, v reÏii Adolfa
Tomana.
Naposled jsme s Milanem hráli v Adamu
stvofiiteli, skvûle reÏírovaném (i hraném)
Pavlem Králem. Milan hrál fieãníka a nebyl
k udrÏení. Má ‰irokou obec ctitelÛ, ktefií -
jako já - doufají, Ïe jeho baculatou postavu
(a znamenité v˘kony) budeme je‰tû
dlouho na jevi‰ti obdivovat.
 Jifií se doma zdrÏel déle. AÏ do roku
1968, kdy odmítl dát souhlas náv‰tûvû

Cleaning Service
na prodej!

Volejte Lenku:
416/948-2003.

1712-12

Dr. Milada Horakova, admired by democrats,
feared by communists

Wednesday June 27, 6:30 PM,
Munk Centre for International Studies, 1 Devonshire Pl.

Join us for the evening with authentic audio and video documents from the Czech trial
of the century, discovered just few years ago and never before played in North
America. The chilling documents show the communism at its worst - killing innocent
woman and mother in a would be showcase trial. Yet the intention of the regime hits
the wall when this courageous intellectual and political leader does not bend during
the Stalinist era interrogation and exposes the real motives of the trial - spreading fear
amongst public.

Na okraj
 Bratfií Crhákové

Milan (nar. 3. ãervna 1932)
a Jifií (nar. 4. kvûtna 1937)

Oba se narodili v Olomouci. Milan se ve
své rodné zemi moc neohfiál. V roce
1951 uÏ byl uprchlíkem v Kanadû. Jednu
vá‰eÀ si v‰ak ze své rodné zemû pfiinesl:
lásku k divadlu. V roce 1952 uÏ hrál v
na‰em torontském divadle. Jeho první
role byla v Princeznû Pampeli‰ce (v té
hfie jsme poprvé hráli spolu, ale pak uÏ
ãasto, on ãastûji, ponûvadÏ je lep‰í). V té
dobû ãeské divadlo reÏírovali mimo jiné
Zdenûk Dostál, Jindra Zoder a jednu
nebo dvû hry Jan Marr. Milan vystoupil v

armád Var‰avského paktu a pfiemístil se
do Kanady. Do jeho Ïivotopisu doma
patfií i del‰í pÛsobení u âern˘ch baronÛ,
kde pfii‰el o nohu. Tato ztráta ho nejen
nezlomila, ale vedla k pozoruhodn˘m
vítûzstvím. Jifií si totiÏ z domova pfiivezl
lásku k stolnímu tenisu. A ponûvadÏ patfií
mezi muÏe silné srdcem, maliãkost jako
ztráta nohy ho nemohla zastavit. V roce
1969 uÏ hrál v na‰í Sokolovnû. Rok 1976
byl k nûmu zvlá‰È dobr˘ (nebo on byl
zvlá‰È dobr˘ v nûm). V tom roce vyhrál
zlatou medaili na Kanadsk˘ch hrách pro
postiÏené (a potom kaÏd˘ rok aÏ do roku
1981), zlatou medaili na Olympiádû pro
postiÏené v Kanadû a zlatou medaili na
Mistrovství svûta pro postiÏené v Anglii.
Víc uÏ se toho ten rok vlastnû nedalo
vyhrát. V roce 1980 vyhrál olympijskou
bronzovou a rok na to ‰el do penze. Ale
v roce 2005 byl nazpátek. UÏ jako senior.
A vyhrál zlatou medaili na Kanadsk˘ch
hrách pro seniory a opakoval to v roce
2006. Rok na to získal zlatou medaili na
zimních hrách Ontaria v Brockvillu, kde
se hry budou opakovat v roce 2008. Jifií
Crhák uÏ se kvalifikoval...
Dva bratfii z Olomouce. Jeden si pfiivezl
lásku k divadlu a druh˘ k stolnímu tenisu.
Oba obohatili ná‰ Ïivot v Kanadû.

 ***

Slavnost prvního pfiijímání
Pfied ãasem pfii nûjaké pfiíleÏitosti Rev.
Libor ·vorãík byl vyzván, aby o mnû nûco
fiekl (zfiejmû pokud moÏno pûkného). Pan
faráfi zaãal: “Já toho o nûm moc nevím.
Do kostela nechodí...” Tûmito dvûma
vûtami si ze mne udûlal pfiítele na cel˘
Ïivot.

Ono to se mnou mimochodem není tak
zlé - ne v‰em byl dán dar víry. Ale o to tu
nejde. Oã tu jde, je mravní profil pana
faráfie ·vorãíka - je jen málo lidí, ktefií
dovedou odmítnout poku‰ení dopustit se
nejpopulárnûj‰ího ze svûtsk˘ch hfiíchÛ -
pokrytectví.
Dnes (10.ãervna) jsem ‰el do kostela sv.
Václava na m‰i. A mûl jsem ‰tûstí:
souãástí m‰e byla slavnost prvního
pfiijímání. Cituji âervnové ãíslo farního
vûstníku: “Pána JeÏí‰e poprvé pfiijmou
do sv˘ch srdcí Nikolka Janková, Eda
Koufiil a PéÈa Dráb; v Burlingtonu pfiijme
první svaté pfiijímání Pavlík Belansk˘ v
15.00 hod.” V kostele byla pûkná skupina
dûtí. V‰echny mluvily krásnou ãe‰tinou.
Zvukové pozadí vytvofiila Maria
Mihalyková na varhany a skupina
mlad˘ch muzikantÛ. Cel˘ program byl
zfiejmû peãlivû pfiipraven faráfiem
·vorãíkem, rodiãi, dûtmi, hudebníky, ktefií
v‰ichni dali svÛj ãas a v‰ichni ve svém
konání i jeden v druhém na‰li radost a
naplnûní na víc neÏ jedné rovinû.
Podobn˘ch slavností jsem byl svûdkem i
v jin˘ch kostelech. Myslím, Ïe lidská
spoleãnost knûÏím a pastorÛm i jin˘m
duchovním hodnû dluÏí.

Josef âermák
***

Tûlocviãná jednota Sokol Toronto
ve své sérii obãasn˘ch pfiedná‰ek a diskusí se sokolskou tématikou

vás zve na pfiedná‰ku:
SOKOLSK¯ ODBOJ A HEYDRICHIADA

ve ãtvrtek 21. ãervna 2007 v 19:30 hod
v salónku kostela sv. Vaclava, 496 Gladstone Avenue

Vstup voln˘!
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Pavel Kosatík: Spisovatel Jan
Bene‰, nelíbiv˘ “outsider”

Praha-Pavel Kosatík-Páteãní náhlá a tragická
smrt spisovatele Jana Bene‰e, v posledních
letech donuceného hrát v âechách roli
spoleãenského outsidera, napovídá dûj
znám˘ v ãetn˘ch variantách z celé novodobé
kulturní historie. T˘ká se vztahu “centra” a
“periferie”. Vypravuje o tom, Ïe dílo podstatné
pro danou dobu se jen neobyãejnû zfiídka
rodí v souladu s touto dobou a na jejím
v˘sluní.
Velmi ãasto teprve dodateãnû zji‰Èujeme, Ïe
dobu naplÀovaly a definovaly jiné texty neÏ
ty, které vzru‰ily dobovou kritiku. Kdo tu‰il
pfied ãtyfiiceti lety, Ïe pováleãné kulturní dûjiny
se jednou budou vyprávût prostfiednictvím
lidí, jako byli Jan Hanã, Jan Zábrana, Egon
Bondy a Jifií Koláfi? Odstup mûní optiku a ze
samoty (vût‰inou) vyná‰í do popfiedí díla bez
dobov˘ch ambic, zato v‰ak s nesporn˘m
osobním ruãením. S odstupem ãasu vadnou
techniky a chytristiky a váÏí se soulad se
sebou sam˘m a dar bez tendence ho vyjádfiit.
Jan Bene‰ sv˘m Ïivotem za své psaní zajisté
ruãil. Tenkrát, v polovinû ‰edesát˘ch let, mûl
na kontû sotva dvû knihy, kdyÏ ho kvÛli psaní
neãekanû zavfieli. Upsal se tehdy samému
ìáblu! VyuÏil jakési cesty na Západ a sám se
nabídl v PafiíÏi Pavlu Tigridovi jako autor
ãlánkÛ pro jeho Svûdectví! NeÏ ho pak policie
vypátrala a v rámci “akce Spisovatel” odhalila
jakoÏto exemplární pfiípad, staãil poslat ven
desítky textÛ sv˘ch i cizích a distribuovat
Svûdectví ke stovkám ãtenáfiÛ.
Odsedûl si dva roky, pustili ho aÏ za Dubãeka,
v bfieznu 1968, a i tak velmi neradi, protoÏe
v nûm správnû rozpoznali muÏe, kter˘ je
schopen vést s nimi osobní boj. Po okupaci
jeho ‰ance tento boj slu‰nû uhrát klesly,
takÏe v fiíjnu 1969 ode‰el do exilu. V Americe
se Ïivil vût‰inou rukama, psal nové kníÏky,
ãlánky do exilov˘ch novin, a po pfievratu se
vrátil - s optimismem, kter˘ ho dost rychle
opustil.
Byl roãník 1936; komunismus urãil náplÀ
celého jeho Ïivota a dal mu i jako literárnímu
autoru téma. Jako syn legionáfie, skaut, sokol
atd. byl programovan˘ pro úplnû jin˘ Ïivot:
co mu mûlo dodat kfiídla, to tedy v nov˘ch
podmínkách umoÏnilo aspoÀ v‰echno
vydrÏet.
Vyrostl v rozhnûvaného mladého muÏe, od
zaãátku bez iluzí. Jeho heslem bylo:
“NezÛstat nikomu nic dluÏen.” Komunisté
proto moÏná nejdfiív mysleli, Ïe od nûj nûco
dostanou. AÏ potom pochopili, v ãem je
obtíÏnost tohoto protivníka: v tom, Ïe aã
slab˘ a sám, dokáÏe s nimi hrát otevfienû a
nenechá si vnutit pfietváfiku.
Pfiirozenû Ïe se mu mstili. Deset let trvalo,
neÏ za ním a jeho Ïenou pustili do Ameriky
dûti. (KdyÏ se po roce 1989 domáhal aspoÀ
dodateãné spravedlnosti, usly‰el, Ïe toto
jednání u nás nejde trestat.) Svéráznou
poctou pak byla pozornost, jakou mu vûnovali
tvÛrci televizního seriálu o majoru Zemanovi:
v dílu vûnovaném roku 1968 podle nûj vytvofiili
postavu básníka-antikomunisty Dane‰e (hrál
ho Petr ·tûpánek).
Jeho kritika komunismu pfii‰la po roce 1989
mnoh˘m lidem obstaroÏní. Proã pofiád
vytahovat Stalina a Gottwalda, kdyÏ dneska
uÏ jde dávno o nûco jiného? Bene‰ v‰ak byl
názoru, Ïe v âechách se neustále, v
padesát˘ch letech i dnes, hraje tent˘Ï,
latentnû nebezpeãn˘ pfiíbûh: principy
neexistují, v‰e je relativní, co bylo vãera
pevné, roztaje zítra jako sníh a nikdo uÏ se
tomu ani nediví, protoÏe to kaÏd˘ mnohokrát
zaÏil a v podstatû to dopfiedu oãekává.
Mezi komunisty ho zajímali hlavnû ti chytfií,
tedy chtiví. V jejich intelektuálském pozérství
vidûl tu nejnebezpeãnûj‰í sloÏku hnutí.
Intelektuál podle nûj nemûl sledovat Ïádn˘
svÛj vlastní zájem - leda ten, aby co
nejpfiesnûji vyjádfiil vlastní my‰lenky. Co dûlá

mimo to bokem a na koho mrká spiklenecky
okem, je hodno nejvy‰‰ího odsouzení - a tím
Bene‰ ne‰etfiil. Mûl nulové vlohy k diplomacii.
Nemûl stádní instinkt. NeÏ se nûkde pfiidal,
vÏdycky nejdfiív popfiem˘‰lel a vût‰inou zjistil,
Ïe jeho vlastní cesta je zajímavûj‰í. Nelichotil
a nefiíkal líbivé vûci - a tak se, nerad, roze‰el
i s mnoh˘mi z nejbliÏ‰ích. KdyÏ do‰el k
názoru, Ïe Pavel Tigrid nebo Václav Havel
jsou jen hráãi, opustil i je.
ProtoÏe mu jeho chování nepfiiná‰elo Ïádn˘
hmatateln˘ prospûch, fiíkali o nûm: outsider.
JenÏe o tom, kdo má nebo nemá pravdu, se
nehlasuje; i kdyÏ se to nezdá pravdûpodobné,
mÛÏe b˘t “mimo” drtivá vût‰ina lidí. Kdo
vyhrál, se vÏdycky ukáÏe aÏ dodateãnû.
Jen jedno se v‰ak zdá zfiejmé uÏ teì: svût,
kter˘ by se fiídil pravidly tohoto podivného
outsidera, by urãitû nebyl hor‰ím místem pro
Ïivot neÏ svût ná‰.

***
12.6. 2007

Tropy v âesku vydrÏí dal‰ích
tfiicet dní

Praha-právo-Tropické teploty âesko
neminou ani dal‰ích tfiicet dnÛ. V pátek,

kdy má b˘t aÏ 33 stupÀÛ, se dokonce
ãeká, Ïe padne teplotní rekord z roku
1935, kter˘ je 31,6 stupnû. Také v sobotu
a v nedûli má b˘t 31 stupÀÛ.
„Oãekáváme, Ïe do 10. ãervence, tedy
pfií‰tích 30 dní, bude teplotnû
nadprÛmûrn˘ch. Teplota tedy bude vy‰‰í
neÏ 19,3 stupnû,“ informovala Právo v
pondûlí Dagmar Honsová z praÏského
Meteopressu.
Poãasí do ãtvrtka bude v podstatû stejné,
tedy polojasno, ojedinûle oblaãno,
pfieháÀky s boufikami, v nichÏ mohou
padat i kroupy. Teploty 29 aÏ 31 stupÀÛ.
Teprve od pondûlí by se mûlo trochu
ochladit na 26 stupÀÛ.
Od 21. do 30. ãervna se oãekává oblaãno
aÏ polojasno, místy pfieháÀky a boufiky,
ke konci období pfieháÀky jen ojedinûle.
Nejvy‰‰í denní teploty 19 aÏ 25, ke konci
období aÏ 28 stupÀÛ.
Od 1. do 10. ãervence by mûlo b˘t
polojasno, ojedinûle pfieháÀky a boufiky,
nejvy‰‰í denní teploty 24 aÏ 30 stupÀÛ.

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

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

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

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

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

SWINGTIME
ByÈ by se to podle názvu filmu mohlo zdát naprosto logické, a pfiestoÏe ve
filmu zazní známé swingové melodie, Swingtime není o hudbû. Námûtem

pfiíbûhu je tzv. akce Kámen, pfii níÏ agenti Státní bezpeãnosti zámûrnû
mystifikovali obãany âeskoslovenské republiky, ktefií se pokou‰eli o ilegální
odchod do zahraniãní, vytváfiením fale‰n˘ch hranic i fale‰n˘ch pohraniãních

hlídek a vysl˘chajících skupin americk˘ch, nûmeck˘ch a francouzsk˘ch
úfiadÛ. Pfiíslu‰níci Státní bezpeãnosti pfii v˘sle‰ích zadrÏené utvrzovali v

domnûnce, Ïe skuteãnû pfiekroãili státní hranice na‰í republiky a získávali od
nic netu‰ících lidí informace, které byly následnû pouÏívány v rámci

trestního fiízení. V prÛbûhu této akce byly zatãeny témûfi dva tisíce obãanÛ
âeskoslovenské republiky a vût‰ina z nich se o tom, Ïe se stali obûtí

komplotu, dovûdûla aÏ po roce 1968.
Hlavními postavami jsou hudebník a kapelník swingového bandu Pavel, jeho
Ïena Hana a pfievadûã Jifií. V reÏii Jaromíra Poli‰enského hrají Vl. Dlouh˘, I.
Timková, A. ·vehlík, M. Dlouh˘, S.R a‰ilov, Vl. Javorsk˘, M. Pavlata, O.

Brousek ml. aj.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí premierovû
dramatick˘ film

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

Ga‰paroviã chce byÈ druh˘
raz prezidentom

BRATISLAVA - SME(SITA) - Prezident Ivan
Ga‰paroviã neskr˘va svoju snahu opätovne
sa uchádzaÈ o post hlavy ‰tátu. “Vyjadril som
sa viackrát, Ïe pokiaº zdravotn˘ stav mi
dovolí, pokiaº budem maÈ oporu v niektor˘ch
politick˘ch stranách a najmä pokiaº budem
cítiÈ, Ïe obãan ma vníma pozitívne a nie
negatívne, nevidím dôvod, preão by som sa
neuchádzal znovu o tento post,” povedal
dnes prezident Ivan Ga‰paroviã v rozhovore
pre agentúru SITA pri príleÏitosti 3. v˘roãia
inaugurácie. ZároveÀ dodal, Ïe je to v‰etko
len budúcnosÈ, ktorá sa môÏe veºmi r˘chlo
zmeniÈ.
Ga‰paroviã je presvedãen˘, Ïe tri roky vo
funkcii prezidenta sa mu podarilo napæÀaÈ
svoje vyhlásenie, Ïe Slovensko potrebuje
maÈ silného prezidenta, ktor˘ sa nebude
správaÈ alibisticky. “Ja som hneì na zaãiatku
hovoril, Ïe chcem byÈ nestraníckym
prezidentom, Ïe sa nebudem mie‰aÈ do
politick˘ch sporov a Ïe budem vytváraÈ
prostredie, najmä medzi parlamentom a
vládou skôr v pozícii vzájomného pochopenia
a vzájomn˘ch dohôd tam, kde to bude
moÏné,” dodal. Podºa neho sa mu tieÏ darí
napæÀaÈ predsavzatie byÈ v otázkach
t˘kajúcich sa Slovákov a Slovenska v pozícii
“národného myslenia a sociálneho cítenia”.
Spomenul aj ìal‰í cieº, ktor˘ si zadefinoval a
je pre kaÏd˘ ‰tát dôleÏit˘, a to upevÀovanie
najmä zahraniãnopolitického postavenia
‰tátu. “Z pohºadu napæÀania t˘chto mojich
predstáv a cieºov si myslím, Ïe som nijak
neodboãil. Práve naopak, som presvedãen˘,
Ïe aj po skúsenostiach uÏ dnes s druhou
vládou poãas môjho prezidentovania sa mi
podarilo hºadaÈ a nájsÈ spoloãnú alebo aspoÀ
prijateºnú cestu pri rie‰ení niektor˘ch
problémov,” dodal.
Vláda Roberta Fica je prezidentovi Ivanovi
Ga‰paroviãovi bliÏ‰ia neÏ predchádzajúci
kabinet Mikulá‰a Dzurindu. “Sociálne
princípy súãasnej vlády sú pre mÀa
prijateºnej‰ie ako vlády minulej,” povedal v
rozhovore pre agentúru SITA prezident Ivan
Ga‰paroviã.
Po minuloroãn˘ch parlamentn˘ch voºbách
podºa prezidenta nebola iná alternatíva, neÏ
vznik súãasnej vládnej koalície. “Táto koalícia
získala najväã‰í poãet hlasov od voliãov,”
poznamenal. KaÏdé predlÏovanie moÏnosti
vymenovaÈ vládu by vyvolávalo len rôzne
‰pekulácie, ktoré mohli priviesÈ Slovensko
do situácie podobnej v âeskej ãi Maìarskej
republike, kde sa politici nedokázali dlh˘ ãas
dohodnúÈ na novej vláde. “Vláda tak, ako
bola zloÏená, do súãasnej doby napæÀa
predstavy voliãov, o ãom svedãí aj verejná
mienka,” dodal Ga‰paroviã.

***

13.6. 2007

Akce Kluk:
Po Klausovi ‰la StB

Praha -MFD/ZUZANA JANEâKOVÁ-
Cenzura korespondence, noãní „‰Èára“ v
kanceláfii, ale i ‰tûnice nastrãená v pracovnû.
Václav Klaus byl dva roky pod drobnohledem
Státní bezpeãnosti. Ta kvÛli nûmu zahájila
relativnû rozsáhlé pátrání nazvané akce Kluk.
Dlouho se mûlo za to, Ïe se nedochovaly
Ïádné dokumenty, které si StB pofiídila na
souãasného prezidenta. Není to tak. MF
DNES má k dispozici dosud neznám˘ svazek,
jejÏ si tajná policie vedla na Klause v polovinû
osmdesát˘ch let. V archivech ministerstva
vnitra se skr˘val tak dlouho proto, Ïe je
dokonale maskovan˘: obsahuje jen ãíslo a
krycí jméno Kluk.
Pfiíslu‰níky StB zajímaly pfiedev‰ím
ekonomické semináfie, které Klaus pofiádal.
Na jejich „závadn˘ obsah“ je upozornil jeden
z úãastníkÛ agentÛ.
„Pramen uvedl, Ïe ve Státní bance
âeskoslovenské dochází k pravideln˘m
setkáním osob, mezi nûÏ patfií i autofii sborníku
vydaného Sportpropagem, kter˘ byl oznaãen
za nemarxistick˘ a pravicov˘,“ pí‰e se v
udání, které dÛstojníky StB pfiesvûdãilo o
tom, Ïe se mají zamûfiit na „pravicovû
sm˘‰lejícího ekonoma“.

Václav Klaus dnes fiíká, Ïe si byl pozornosti
tajné policie dobfie vûdom. „PovaÏovali jsme
za samozfiejmé, Ïe je to sledovaná vûc
(ekonomické semináfie - pozn. red), a víme,
Ïe nejednou o ní bylo diskutováno na
nejvy‰‰ích politick˘ch místech,“ fiíká k tomu
dnes Klaus. To, Ïe mu pfiíslu‰níci StB bûhem
záfiijové noci v roce 1984 tajnû prohledali
kanceláfi, v‰ak netu‰il.
Jen pár t˘dnÛ poté, co StB zjistila, Ïe Klaus
‰ífií „nemarxistickémy‰lenky“, nasadila na
nûj ‰pionáÏní techniku. Zaãala
odposlouchávat jeho telefon doma i v bance.
Do kanceláfie i do místnosti, kde se konaly
semináfie, nasadila ‰tûnici. Obstarala si také
seznamy sousedÛ a úãastníkÛ „Klausov˘ch
lekcí“ a snaÏila se mezi nimi získat udavaãe.
To se jí také podafiilo. Z okolí souãasného
prezidenta se rekrutovalo ‰est agentÛ, ktefií
informovali StB o tom, co se kolem Klause
dûlo. Díky jim a díky odposlechÛm mûla
tajná policie o Klausovi detailní informace.
Mezi udáními je moÏné najít i následující: „K
osobû Klause Pramen uvedl, Ïe z jeho
jednání a chování je znát, Ïe se cítí jako
zneuznan˘ génius. Dává znát, Ïe kdo nejde
s jeho pfiedstavami a názory, tak je prostû
‚blbej a neschopnej‘,“ fiekl bûhem pohovoru
na StB jeden z nich.

***

Lidé se zadluÏují za stovky
procent

Praha-mfd/(js, tys)-Lidé ve finanãní nouzi
jsou ochotni zadluÏit se i u firem, které od
nich chtûjí úroky v fiádech stovek procent.
Vãera zvefiejnûná studie âeské národní
banky ukazuje, Ïe prudce pfiib˘vá pÛjãek,
které poskytují nebankovní firmy. Vût‰inou
jsou to úvûry na desítky tisíc korun - na jejich
splacení lidé bûhem krátké doby bûÏnû
vynaloÏí dvojnásobek toho, co si pÛjãili.
Je‰tû v roce 2004 tvofiily nebankovní pÛjãky
tfietinu v‰ech spotfiebitelsk˘ch úvûrÛ, loni uÏ
polovinu. Podle zprávy âeské národní banky
zadluÏení domácností roste, ale je‰tû není
kritické.
S roz‰ífiením rychl˘ch pÛjãek pfiib˘vá i
stíÏností na podnikání tûchto firem. SdruÏení
na obranu spotfiebitelÛ napfiíklad podalo
trestní oznámení na spoleãnost Finpomoc.cz
kvÛli podezfiení z lichvy a podvodu. Na
sdruÏení se obrátili zákazníci, ktefií se cítí
po‰kozeni nev˘hodn˘mi smlouvami,
pfiedev‰ím vysok˘mi pokutami za pozdní
platby. Nûktefií zákazníci tvrdí, Ïe jim firma
peníze nestrhla a pak od nich zaãala vymáhat
vysoké pokuty za zpoÏdûní. Firma navíc
poÏaduje od sv˘ch zákazníkÛ podepsat
ãistou smûnku a neomezené inkaso z jejich
úãtu. „Podali jsme na sdruÏení trestní
oznámení pro pomluvu,“ odmítá kritiku
jednatel firmy Stanislav Vácha. Policie zatím
obû trestní oznámení vy‰etfiuje.
âeské úfiady zatím neuvaÏují o tom, Ïe by
podnikání takov˘ch firem nûjak zvlá‰È
regulovaly. Na rozdíl od Polska, kde firmy
mohou pÛjãovat peníze do ãtyfinásobku
bûÏné úrokové sazby.

***

PrÛzkum: lidovci propadnou,
vyhraje levice

Praha-právo/L. Bek-VáÏné varování vyslal
vládní koalici a hlavnû lidovcÛm vãera
zvefiejnûn˘ kvûtnov˘ v˘zkum agentury
Median.
Podle nûho se ocitli tûsnû pod pûtiprocentní

hranicí nutnou pro vstup do Snûmovny.
V takovém pfiípadû by získala vût‰inu

levice.
âSSD a komunisté by odhadem mûli v

200ãlenné Snûmovnû 104 kfiesla, o nûÏ by
se mohla opírat men‰inová soc. dem. vláda.
Od loÀsk˘ch ãervnov˘ch voleb jde o vÛbec
první ‰etfiení, podle nûhoÏ by dolní
parlamentní komoru ovládla levice. Vládní
koalici by tak nepomohl ani znovu rostoucí
náskok ODS nad soc. dem.
Lidovci si s nynûj‰ími 4,7 procenta proti

dubnovému v˘zkumu pohor‰ili o 3,4 bodu.
Jde tak o nejhor‰í v˘sledek prÛzkumu od
voleb, v nichÏ KDU-âSL získala 7,2
procenta.
Autor v˘zkumu Arno‰t Janeãek v‰ak

upozornil: „Vzhledem k statistické chybû,
která se konkrétnû pro v˘sledek KDU-âSL
pohybuje v intervalu cca +/- 1,6 procenta
od zji‰tûné hodnoty, to nemusí znamenat,
Ïe by se strana ve skuteãnosti do
parlamentu nedostala.“
Dosud se podle dat jin˘ch agentur zdálo,

Ïe kauza lidoveckého ‰éfa Jifiího âunka na
oblibu KDUâSL nemûla pfiíli‰ vliv a u
nûkter˘ch v˘zkumn˘ch spoleãností
dokonce lidovci posílili.
PrÛzkum Medianu probíhal v relativnû

dlouhém období od 2. kvûtna do 1. ãervna,
tedy v dobû, kdy se oãekávalo rozhodnutí,
zda bude âunek obÏalován kvÛli podezfiení
z pfiijetí pÛlmiliónového úplatku. Na v˘zkum
je‰tû nemohla mít vliv v˘mûna dozorujícího
státního zástupce a vy‰etfiovatele.
„Z podrobnûj‰í anal˘zy dat vypl˘vá, Ïe k

poklesu preferencí KDU-âSL do‰lo
zejména pfiesunem ãásti jejích b˘val˘ch
voliãÛ k nevoliãÛm a k nerozhodnut˘m,
aniÏ by se tento úbytek podafiilo
kompenzovat, tak jako v minulém mûsíci,
dostatkem nov˘ch pfiíznivcÛ,“ komentovali

v˘zkum jeho autofii.
Místopfiedseda lidovcÛ Roman Línek Právu

fiekl, Ïe v˘sledkÛm Medianu pfiíli‰ nevûfií.
KDU-âSL si podle nûj pfied nedávnem
nechala udûlat vlastní vefiejn˘ prÛzkum.
„Podle nûj by nás volilo okolo osmi procent
lidí,“ podotkl Línek.
V ãele obliby stran nadále zÛstává ODS,

která se v kvûtnu s 36,1 procenta (+2,6 %)
vrátila na úroveÀ z bfiezna. Soc. dem. si
mírnû pohor‰ila na 31,1 procenta (-1,2
procenta).
Naopak dvoubodové zlep‰ení v˘zkum

zaznamenal u komunistÛ s 15,2 procenta.
Na svém prakticky zÛstávají zelení, kter˘m
by dalo hlas 6,4 procenta dotázan˘ch (-0,5
procenta).
RozloÏení sil ve Snûmovnû by odhadem

vypadalo následovnû: ODS by mûla 82
mandátÛ, âSSD 70, komunisté 34 a zelení
14. Kromû vlády zaloÏené na spolupráci
levice by tedy prakticky mohla vzniknout
pouze velká koalice ODS a âSSD s ústavní
vût‰inou 152 z celkem 200 kfiesel.
Voleb by se podle Medianu zúãastnilo

57,6 procenta z 1091 dotázan˘ch.
***

Press
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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!

Financial

1 CDN $ 19,93 Kã
1 EURO 28,41 Kã
100 Sk 82,79 Kã
1 US $ 21,16 Kã
âNB- 8. 6. 2007

Kursovní lístek
100 Kã 5,17 CDN $
100 SK 4,27 CDN $
1 CDN $ 19,34 Kã
1 CDN $ 23,42SK
1 US $ 1,06 CDN $
1 EUR 1,47 CDN $
Toronto Star  - 9. 6. 2007

Part-Time
pro chlapce na práci v zahradû

10 dolarÛ za hodinu.

Volejte Pavlu:
416/827-7782

1710-11

Bájeãné dny v mûsteãku Luhaãovice
âtenáfi, kter˘ hnedle shledá tento text
pfiíli‰ osobním, nechÈ nalistuje ãlánek jiného
dopisovatele tohoto dobrého listu.
LázeÀské mûsteãko Luhaãovice se

nalézá v malebné krajinû, kopcovité,
bohaté na ‰Èavnaté louky a smí‰ené lesy
a mûsteãko samo rozloÏeno je v údolí,
kter˘m protéká poklidn˘ potok. Má nádraÏí
vlakové i autobusové, jeÏ obû nacházejí
se na jeho okraji. Hlavní ulice nese jméno
Masaryka a je dnes velmi upravená, bohatá
na obchody a obchÛdky v‰eho druhu, na
nûkolik prodejen sudového vína, na
námûstí v nûjÏ ústí, nalézá se znamenitá
pekárna/cukrárna a o vlídné hospÛdky
také není nouze. V nich ceny nikterak
nepfiipomínají lázeÀsk˘ charakter
mûsteãka.
Promenáda s nûkolika fontánami,

léãebnami a ubytovnami má z vût‰í ãásti
povrch ze Ïlutavého písku. Sleduje téÏ
potok, jenÏ pfiepásán je nûkolika úzk˘mi
mostíky. Konãí tenisov˘mi dvorci
znamenitû udrÏovan˘mi kustodem panem
·afránkem. V pozadí men‰í tribuny a pod
hlavní budovou komplexu nalézá se
malinkat˘ v˘ãep a kutlou‰ek se stolkem a
ãtyfimi Ïidlemi, kde lze dostat pivo Rychtáfi
dobré chuti za pouh˘ch 15 Kã. Pro tenisty
informace: dokonal˘ tenisov˘ antukov˘
kurt dá se tu pronajmout na hodinu za 120
Kã a pan ·afránek na nûjakou ãtvrthodinku
navíc nijak nehledí.
KaÏd˘ den pobytu jezdil jsem s chotí,

babiãkou kluãiny, s koãárkem a robûtem,
stavûli jsme se v nûkterém z blízk˘ch
hostincÛ, pojedli klobásku nebo jinou
drobnost, neboÈ matka mojí snachy je
pilná a skvûlá kuchafika, znamenitá
hostitelka a tûÏce by nesla ná‰ návrat s
pln˘mi Ïaludky. Opût mne fascinovala
blízkost a poãet pfiíjemn˘ch hostincÛ, jeden
hnedle nedaleko obydlí, dal‰í Koliba U
ãerného psa také nedaleko, nádherná to
budova s v˘hledem do kraje, v‰ude dfievo,
skvûlá obsluha, dobré jídlo a kdyÏ jsme se
s koãárkem (a nebo já sólo pû‰ky) vydali
jindy jinou nedalekou cestou, pfiíjemná
procházka lesem záhy nás zavedla k
jinému podniku, penzionu/restauraci U
hráze, kde velmi solidní pobyt pro jednu
osobu stojí 300 Kã za noc.
Jednou nebo dvakrát pokraãovali jsme s

koãárkem od pfiehrady zpût k mûsteãku
Luhaãovice a cestou jeden se ocitne u jiné
skvûlé restaurace, kde v pfiíjemném poãasí
hosté si dopfiávají chutnou krmi a nápoj
pod velik˘mi sluneãníky.
Pfii jedné z dal‰ích procházek vydal jsem

se po ‰ipce inzerující lecjakou zábavu,
restauraci, ping-pong, tenisové kurty.
Pû‰inka vede mírn˘m svahem do údolí v
nûmÏ nalézá se hostinec s moÏností
ubytování a tfii tenisové kurty, jejichÏ
povrchem je umûlá tráva. Hraje se na tom
znamenitû. Tady tfieba zaplatit za hodinu
nájmu kurtu 150 Kã. Vyzkou‰el jsem si ty
dvorce dvakrát (bohuÏel vÏdy s vypÛjãenou
raketou), prvnû byli jsme s partnerem
vyho‰tûni náhlou prÛtrÏí mraãen, den nato
kurty uÏ byly vhodné ku hraní a tak jsem
mohl jejich pfiíjemn˘ povrch dokonale
okusit.
Synova choÈ, ãekající na svolení k imigraci

do pûkné Kanady, pÛjãila mi své kolo na
kterém jsem jezdil z místa na‰eho
ubytování a jejího domova (je to 3 km od
Luhaãovic vzdálená obec) nejen do
lázeÀského mûsteãka, ale i do nedalekého
okolí. V tom nalézá se penzion VEGA, na
krásném místû s v˘hledem do daleka, se
v‰ím potfiebn˘m, saunou, posilovnou, dnes
to vûcí nezbytnou(!), tenisem, kavárnou,

restaurací. Cesta k objektu a zpût, roubená
‰vestkov˘mi stromy pfiipomnûla mi mlad‰í
ãasy trávené ne venkovû.
Jedna z m˘ch kolojízd Luhaãovicemi

vedla aÏ k obchodu Albert, kde jsem si za
pár ‰upÛ koupil blok, do nûhoÏ jsem si
napsal pár bodÛ, z nichÏ teì sepisuji tento
elaborát.
Cestou zpût zastavil jsem se na sklenku

sudového vína v obchodû na zmínûné
Masarykovû tfiídû, a upíjeje, pohled mi
padl na nûkolik ceduliãek s vûtami, které si
teì dovolím citovat:
KdyÏ blbec spí, dûlá vefiejnû prospû‰nou

práci
Na dluh dáváme osobám star‰ím

sedmdesáti let v doprovodu obou rodiãÛ
Alkohol je sice jed, ale kdyÏ není, tak je to

otrava.
KdyÏ nejsem tady tak jsem nûkde jinde,

je‰tû se nestalo, abych nebyl nikde.
Jestli ti slivovice vadí pfii práci, nepracuj!
Kupujte ·aratici, zrychlí vá‰ krok!
Doãetl jsem, opsal si ty vûty a pfie‰el ulici

do cestovní kanceláfie, kde pfiíjemná dáma
provozovala jakousi soukromou
smûnárnu. Vymûnil jsem si pár dolarÛ v
kurzu v˘hodnûj‰ím neÏ nabízely dvû
finanãní instituce mûsteãka. Stojí za
zmínku, Ïe o této moÏnosti mi fiekla
zamûstnankynû jedné z tûch institucí.
Zpáteãní kolojízda zavedla mne k Literární

kavárnû. Je to malinkat˘ podnik, kde lze si
na chvíli pÛjãit kníÏku z celkem solidního
v˘bûru nebo si pfiímo koupit nûkterou z dûl
majitele podniku. âetl jsem si tam chvíli ze
dvou dílÛ velmi zajímavé publikace âerná
kniha komunismu autorÛ Stephane
Courtains, Nicolas Werth, Jea n-Louis
Panné, Andrzej Paczkowski, Karel
Barto‰ek, Jean-Louis Margolin… vydáno
nakladatelstvím Paseka (Ibsenova 3, 120
00, Praha 2). A upíjel pfiitom lahodn˘ nápoj,
aã dodán v malém mnoÏství, ale i za láci
25 Kã… horkou slivovici s medem. Je to
lahÛdka, ale obû knihy byly jen k listování,
nikoli ke koupi, jak mi sdûlil majitel toho
místa, sám spisovatel pan Kopp.

Popojel jsem na kolonádu, posadil se na
laviãku a chvíli si ãetl nedávno v Praze
zakoupenou knihu B. Kurase Evropa snÛ
a skuteãností… a byl jsem rád, Ïe Ïiju v
Kanadû. JenÏe otázka, jak rychle i tady
dojde k tomu o ãem B. Kuras pí‰e, mne
ponûkud zneklidÀovala.
Doma pak, u fantastick˘ch pfiíbuzn˘ch,

ktefií se nám pfiíbuzn˘mi stali vlastnû
následkem sportovního v˘konu syna, kter˘
se dvûma kamarády (jeho kamarád
nejlep‰í, v˘znaãn˘ vûdec a cyklista, byl
necel˘ rok nato zabit u Albany, USA, pfii
pravidelném tréninku, mladíkem závodícím
v autû). Na cestû se jednoho veãera s
nynûj‰í svou chotí seznámil.
Veãer jsme sledovali utkání hokejového

mistrovství svûta. Dal‰í to z paradoxÛ
dne‰ní doby. Jaké mistrovství svûta, kdyÏ
mnoha zemím chybí ti nejlep‰í hráãi, v té
dobû bojující v Americe o trofej Stanley
Cup!
KdyÏ hra skonãila, ‰el jsem do pokoje a

zaãal psát laické pojednání s názvem
Pfiipomenutí, o tom, jak veliké hfiíchy
minulosti jsou dnes aÏ s pfiekvapující
benevolencí promíjeny osnovatelÛm té
doby komunistického temna…
Z kanadského konzulátu ve Vídni do‰el

poÏadavek, aby choÈ na‰eho syna dodala
informace o tom, ãím se zab˘vala od svého
osmnáctého roku, aã ve formuláfiích se
Ïádají informace za posledních deset let.
Dnes je jí jednatfiicet. Vyplnili jsme formuláfi
a jel jsem na kole do Luhaãovic na jediné
místo, kde lze poslat fax, abych dokument
odeslal.
Nastal den odletu z Prahy. V Praze si mi

stále líbí, nikdy se tam nenudím a pokud
neãtu noviny o poklescích politikÛ, mám
tam velmi pûkné ãasy. A mûsteãko
Luhaãovice… To je oáza na nervy
zdrav˘ch stejnû jako neklidn˘ch a tím ãi
oním neduhem suÏovan˘ch náv‰tûvníkÛ…

Vladimír Cícha - Vancouver
(Redakãnû zkráceno a upraveno)

***
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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

Czech  American  Biography
Notable Americans with Czech Roots from

Early Colonial Times to Present

The Czechoslovak Society of Arts and

Sciences (SVU) has undertaken an ambitious

task to compile an authoritative dictionary of

notable personalities with Czech roots who

have influenced and shaped American history

and culture, particularly of the US and Canada.

This monumental effort, encompassing

biographies of significant men and women

from the colonial times to the present, is

directed by Past SVU President Dr. Miloslav

Rechcigl, a recognized authority on the history

of Czech Americans.

This undertaking should not be viewed as a

traditional Who’s Who, consisting of a chance

listing of individuals, based on their current

popularity, or who have financially

contributed towards its publication. Instead,

it is planned as an objective, systematic and

comprehensive effort to include all important

persons in specific fields of human endeavor.

Accordingly, the resulting reference work

will be organized into specific sections by

profession or area of expertise.

Apart from the deserving individuals who

were born on the territory of the historic

Czech Lands, the plan is to include

distinguished American personages of Czech

ancestry, irrespective of when or where they

were born.

Suggestions that meet the above criteria are

welcome. Individuals who would like to be

considered for inclusion should submit their

biographical sketches via e-mail to the

following address: www.svu2000.org

svu

***

KdyÏ chci zahnat z hlavy stín, sudoku si vylu‰tím
„Vypátral jsi, co má ten chlap rád?“ uhodil
na mne Mervyn otázkou, kdyÏ Jim ode‰el.
„SvÛj dÛm, auto, rodinu, chatu…“ fiekl

jsem nejistû; ale Mervyn mávnul rukou.
„FÛj,“ odmítl má slova. „Ptám se, v ãem

si Jim lebedí, kde se potû‰í?“
Vûdûl jsem, kam Mervyn mífií, protoÏe

Jim za tu pÛlhodinu, co k nám nepozván
pfiisedl a pil kafe, lál svému ‰éfovi, spílal
vládû a líãil nám ponurou budoucnost
svûta jako smrdutou baÏinu.
ProtoÏe Jim je mÛj znám˘, povoláním

schopn˘ finanãní expert, cítil jsem potfiebu
Jima hájit, leã Mervyn mne umlãel a fiekl,
Ïe padesátník, kter˘ nemá cosi dÛkladnû
rád, je ztroskotanec, otravuje své okolí a
infikuje lidi pesimismem.
Cítím se shovívavûj‰í k lidem neÏ Mervyn;

vûfiím, Ïe v kaÏdém ãlovûku dfiímá talent,
kter˘ je tfieba objevit, rozvinout; ti
osvícenûj‰í najdou svou oázu ãi parketu
dfiíve, nûktefií pozdûji, ale nikdy není
pozdû, tvrdím, a dráÏdím tím Mervyna.
„MoÏná,“ fiekl jsem opatrnû, „je tfieba

Jimovi ukázat, Ïe je milión zákoutí…“
Pfied léty, kdyÏ jsme se s Mervynem

seznámili na konferenci o prognostice a
po pfiedná‰kách spolu veãefieli a oÈukávali
jeden druhého (zda máme co
spoleãného), se mne Mervyn optal, co
mám rád a já bez okolkÛ pfiiznal svoji
zálibu v knihách, Ïe holduji muzice, Ïe
sbírám pohlednice, staré mapy a atlasy…
„To jsi ‰Èastn˘ chlap,“ fiekl Mervyn s

uznáním, má‰ tedy svou oázu, a
pokraãoval, Ïe on zpívá tenor ve sboru a
sbírá známky z b˘val˘ch britsk˘ch kolonií.
Mervyn to naz˘val oázou, kam ãlovûk

zajde a zaruãenû si odpoãine a osvûÏí
se.
Scházíme se pravidelnû ve stfiedu na

besedu; protoÏe mám spoustu znám˘ch,
ktefií ãasto pfiisednou, pozoroval jsem
mnohokrát, jak se Mervyn snaÏí v
rozhovoru vypátrat u lidí tuto oázu a kdyÏ
jí nenajde, ztratí o dotyãného zájem.
Vzpomínám, jak se Mervynovi zalíbil

Larry; Larry je fanatik na lu‰tûní sudoku,
kaÏdému, kdo nastaví ucho, vykládá své
triky a nabízí sudoku jako mozkov˘
tûlocvik a rekreaci. To je chlap podle

mého gusta, má oázu a je zaujat˘…
O t˘den pozdûji jsem na‰el Mervyna

sklonûného nad sudoku; kdyÏ jsem
pfiisedl, fiekl mi: „Sudoku je blaho. Toto mi
trvalo osm minut!“
Princip sudoku vymyslil a publikoval

Howard Garns v roce 1979, ãíseln˘
hlavolam se uchytil v Japonsku pod
jménem Sudoku a ‰ífií se po svûtû rychle
jako poÏár suché trávy na prérii. Na
internetu lze nalézt 30 milionÛ sudoku a
po roce 2000 je to nejroz‰ífienûj‰í druh
hlavolamu na svûtû.
Mervyn teì nosí se‰itek sudoku v kapse,

a tvrdí, Ïe kdykoliv má chvilku, anebo si
chce provûtrat hlavu, udûlá 10 minut
rozcviãku mozku vylu‰tûním sudoku.
Nepfiipomínám Mervynovi, Ïe pfied

rokem zpíval ve sboru a sbíral známky a
dnes pfiijal do své oázy sudoku jako
kaÏdodenní potû‰eníãko a du‰evní
rekreaci.
Ale jeho pfiípad mi dává silnou dÛvûru,

Ïe kaÏd˘ má otevfiená dvífika do oázy.
Zastavil se u na‰eho stolku Matt, majitel

kavárny Books&Beans, a optal se mne,
jak se mi zamlouvá ten nov˘ Bob Dylan,

kter˘ ‰veholil z reproduktoru.
„Moc ne,“ fiekl jsem, jen jedna písniãka z

toho CD mi uvázla v uchu a zazpíval jsem
melodii. „Aha,“ zvolal Matt. „To je písniãka
Beyond the Horizon, a je nejlep‰í na CD
a pustil ji znova. Mervyn ‰picoval u‰i a
fiekl, Ïe to je píseÀ velmi zdafiilá.
Popravdû nás záliba v hudbû spojuje;

Matt je tfiicátník, my s Mervynem
‰edesátníci a náhle jsme mûli spoleãné
téma - potû‰ení z jedné písnû.
Ode‰el jsem z kavárny s dobr˘m

pocitem, Ïe máme cosi silného a
spoleãného.
Odpoledne jsem zavolal Jimovi a

domluvili jsme si schÛzku na pátek; chci
mu pÛjãit knihu o katastrofálním v˘stupu
na Mount Everest od mého oblíbeného
autora Krakauera (Into Thin Air, pfieloÏená
do ãe‰tiny pod názvem Mezi nebem a
zemí). Kdysi mi Jim fiíkal, Ïe v mládí byl
horolezcem, a snad ho ta kniha zaujme a
otevfie mu oázu… Anebo ne, ale to uÏ
není mÛj problém, Ïe ano.
Zdravím a pfieji hezk˘ den a v‰ecko

dobré na kaÏdém kroku.
Ross Firla - Sudbury

***Îivot po porodu
V bfii‰e tûhotné Ïeny se ocitla dvû embrya.

První se zeptalo: “Vûfií‰ vlastnû v Ïivot po
porodu?”

Druhé odpovûdûlo: “Ano, samozfiejmû, je
pfiece zcela zjevné, Ïe Ïivot po porodu
existuje. Ná‰ Ïivot tady tu je jenom proto,
abychom rostla a pfiipravila se na Ïivot po
porodu, abychom byla dost silná na to, co
nás ãeká.”

První odporovalo: “To je blbost, Ïádn˘ Ïivot
po porodu pfiece neexistuje. Jak by mûl
vlastnû takov˘ Ïivot vÛbec vypadat?”

Druhé: “Ani já to nevím pfiesnû. Ale urãitû
tam bude mnohem více svûtla neÏ tady. A
moÏná, Ïe dokonce budeme jíst ústy a bûhat
a...”

První na to: “To je úpln˘ nesmysl. Bûhat, to
pfiece nejde. A jíst ústy, to je úplnû smû‰ná
pfiedstava. Máme pfiece pupeãní ‰ÀÛru, která
nás Ïiví. A mimo to je nemoÏné, aby existoval
Ïivot po porodu, protoÏe pupeãní ‰ÀÛra je
krátká uÏ teì.”

Druhé: “Urãitû je to moÏné. Jen bude

v‰echno kolem trochu jinak, neÏ jak jsme
tady zvyklí.”

První odmítalo: “VÏdyÈ se je‰tû nikdy nikdo
po porodu nevrátil. Porodem prostû Ïivot
konãí. A vÛbec, Ïivot je jedno velké trápení v
temnu.

Druhé: “Pfiipou‰tím, Ïe pfiesnû nevím, jak
bude Ïivot po porodu vypadat. Ale v kaÏdém
pfiípadû pak uvidíme maminku a ona se o
nás postará.”

První: “Máma?!? Ty vûfií‰ na mámu? A kde
má jako b˘t?”

Druhé: “VÏdyÈ je tu v‰ude kolem nás. Jsme
a Ïijeme v ní, prostfiednictvím ní. Bez ní
vÛbec nemÛÏeme existovat.”

První: “To je pûkná hloupost! Z nûjaké
mámy jsem nevidûl je‰tû ani kousíãek, takÏe
je jasné, Ïe nemÛÏe existovat.”

Druhé: “Nûkdy, kdyÏ jsme úplnû zticha,
mÛÏe‰ zaslechnout, jak zpívá, nebo cítit, jak
hladí ná‰ svût. Pevnû vûfiím tomu, Ïe ná‰
skuteãn˘ Ïivot zaãne aÏ potom!”

Lidová tvofiivost-autor neznám˘
***

Cestou na Saubie Beach
po HWY 10

zastavte se na obãerstvení
v novû otevfieném obchÛdku

se staroÏitnostmi!
NezapomeÀte zavolat, aby v‰e

bylo pfiichystáno a abyste
nalezli cestu!

(519) 924-1370
1711-12
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Kosmick˘ cyklista
Tento pfiíbûh vznikl v roce 1981, kdyÏ
jsem byl prvním rokem v Kanadû. Toto je
5. pokraãování
XLI
Pfies varování, Ïe jsou tu medvûdi jsem
pfiespal pod ‰irákem. Jídlo jsem nechal
radûji stranou. Táhl jsem Britskou Kolumbií
dál na sever. A pak mnû zastavili ti kumpáni
a je‰tû jeden stopafi Qubeãan, kter˘ byl
nav‰tívit svého bratra, v kriminále. Jel do
Edmontonu, ale na tuhle cestu ho zavedla
nûjaká Ïenská. Pofiád opakoval: “Jednou,
dvakrát, to pochopím, ale tfiikrát, co je moc,
to je moc.” V tomhle kraji se zkrátka staví a
tak v‰ichni, co mne vezli jeli nûkam na
stavbu. Za chvíli jsem byl ‰pinavej jak
zedník. A ti dva kumpáni, pokud nebyli
zrovna v base, jezdili pracovat po stavbách
a melouchafiili. A pak najednou se objevil
velk˘ ãern˘ pes pfies cestu a oni hned:
“Hele medvûd.” Spatfiil jsem tedy svého
prvého medvûda mimo ZOO. Druhého jsem
spatfiil aÏ tady v lese a nebyl to medvûd, ale
medvûdice a mûla malé medvídû, které si
stouplo na zadní, asi aby lépe vidûlo. A
opût ta pomalá dÛstojnost tvora, kter˘ si je
vûdom své sily.
XLII
Pfiíbûh ze Ïivota hmyzu
Tady má‰ pfiívûs, v kterém bude‰
vegetovat, tady ti napojíme plyn, a svûtlo
nepotfiebuje‰, protoÏe na Yukonû je vidût v
létû celou noc. V oknech má‰ síÈ, aby ti
sem komáfii nemohli a bude‰-li chtít, tak ti
ho prodám. Nechal jsem otevfiené dvefie,
ale komáfii nemohli ven, protoÏe v oknech
byly sítû a cesta dvefimi se jim
nezamlouvala. Bylo dost svûtla na to, aby
mohl ãlovûk na záchod, ale málo svûtla,
abych vidûl komáry. A ti si na mnû
pochutnávali. Druh˘ den jsem dvefie zavfiel
a posadil se ke stolu. Za chvíli sly‰ím u
ucha bzuãení. Byli to komáfii za sítí. A
najednou jejich bzuãení bylo k poslouchání,
ãtvrt˘ den pfiiletûla vosa a zaãla ty komáry
Ïrát. A najednou byl klid. Jen obãas se
objevila a sezobla dal‰ího komára. A jak
byl klid, zapomnûl jsem zavfiít dvefie. A ta
dobrotivá vosa vletûla dovnitfi a jelikoÏ
jsem nebyl doma, tak tam dlouho naráÏela
na síÈ, aÏ padla vysílením a zase síÈ v oknû
zaãla plnit svoji funkci a chránit mû pfied
komáry a mouchami.
XLIII
KdyÏ jsem se vracel od Vûry z Moravy, kde
jsem dostal meruÀky, tak mnû zastavil
kdosi, kdo jezdil sluÏebnû do Rakouska.
KdyÏ vykládal dost dlouho o krásách Alp,
tak jsem mu fiekl, Ïe jedu pfií‰tí mûsíc do
Kanady. „Prosím tû, jak se takové
vystûhování získá?“ „To máte jednoduch˘,
nejdete na vojnu a podepí‰ete Chartu, oni
vás zavfiou na dva a pÛl roku. A pak je to
normální úfiední procedura.“ „Hm, tak to já
radûj budu jezdit jednou za pÛl roku do
Rakouska!“
XLIV
Stále jsem postupoval Britskou Kolumbií k
severu. Za Port Nelson jsem se usadil na
bfiehu jezera. Setkal jsem se tam se
skupinou lidí z Winnipegu, a tak jsme pfii
ohni vykládali asi do jedné v noci. Zalezl
jsem do spacáku. Asi v pÛl páté to pfii‰lo. Z
niãeho nic se “pfiihnala taková smr‰È, jakou
jsem je‰tû nezaÏil. Kanoe, která byla na
bfiehu jezera se vznesla a pfienesla se nad
mojí hlavou a zÛstala kdesi v ro‰tí. Chvíli
jsem vzdoroval, pak jsem popadl spacák a
bûÏel s ním povûtru. Na ‰tûstí pfii cestû byly
záchody a tak jsem se tam ukryl. Po dvou
hodinách se vítr uklidnil a já byl zcela
promoãen˘. Tak jsem se vypravil do
nejbliÏ‰í vesnice, kde byl prádlomat.
Prádlomaty jsou zafiízení, která jsou po
celé Americe a Kanadû, Jsou to praãky,
kam dáte prá‰ek na praní, vhodíte dva

‰esÈáky a skoãíte si na kafe. KdyÏ se
vrátíte, je prádlo vyprané. Dáte to do su‰iãky
a skoãíte na dal‰í kafe. KdyÏ není po tom
prádlo suché, zaklejete. Dáte dal‰í ‰esÈák
a je‰tû chvíli poãkáte. No a za chvíli bylo
v‰e v pofiádku a já byl jak z porcelánu. To
v‰e mne stálo 1 dolar. Pamatuji se, Ïe
jednou na Rujánû jsem se su‰il tfii dny.
Kdykoliv se mi nûco podafiilo usu‰it, pfii‰el
liják a já zmokl. Na ‰tûstí to byla nudistická
pláÏ a já mohl su‰it v‰echno najednou. Tak
po tom oãi‰tûní jsem chytil nûjaké kluky z
Baltimoru a ty jeli k horkému pramenu,
kter˘ byl kousek od cesty. Krásné prÛzraãné
jezírko s termální vodou. To bylo nûco na
moje zmrzlé tûlo.
XLVI
KdyÏ jsem dorazil do Watson Lake, byl
jsem v ekonomické krizi. Nebylo to nic
hrozného, ale musel jsem zaãít ‰etfiit.

Vzpomnûl jsem si, Ïe jsem minul stánek se
zmrzlinou, vydal jsem se proti smûru, ale
stánek byl zavfien˘. Zaklel jsem, Ïe je to
jako v âeskoslovensku, sednul jsem si na
laviãku a vyndal z ta‰ky chleba, abych
pojedl. Najednou jsem vidûl, Ïe stánek
otvírají, tak jsem se ‰el zeptat, za jak dlouho
bude zmrzlina. âekal jsem to známé za pÛl
hodiny. „Za pût minut!“ Známe tûch pût
minut, ale pfiesto jsem fiekl, Ïe poãkám,
vyndal jsem si kníÏku a zaãal jsem si ãíst.
Najednou ke mnû pfii‰el ten prodavaã z
kiosku a pfiinesl mi velikou zmrzlinu.
Proklínal jsem trapnost své situace, protoÏe
jsem chtûl pouze malou zmrzlinu. KdyÏ
jsem chtûl platit, odmítl a fiekl: “To máte za
ãekání!“ Tak velkou zmrzlinu jsem mûl
naposledy v ‰edesátém pátém na v˘stavi‰ti
v Brnû. Ale to byla trochu jiná situace.
Nûjaká brigádnice tam prodávala zmrzlinu.

JelikoÏ to byla brigádnice, chtûla vyhovût
v‰em. Dávala za poloviãní cenu poloviãní
porce. Já jsem byl tehdy rovnûÏ v
ekonomické krizi a tak i tehdy jsem chtûl
malou zmrzlinu. Kde se vzal tu se vzal
lidov˘ kontrolor. Na rukávû mûl pásku s
nápisem PO¤ADATEL. A zafival: „Ty porce
budou pofiádné!” Vzápûtí si sám stoupnul
za ten mrazicí stroj a zatáhl páku. No, a
vytekla skoro v‰echna zmrzlina a já byl
zrovna na fiadû. PO¤ADATEL zamumlal:
„Tak velké b˘t nemusí, trochu men‰í.“ No,
a tak pfiestala brigádnice dávat poloviãní
porce za poloviãní ceny. Ale za to se fronta
za mnou, kdyÏ vidûla moji porci znaãnû
rozrostla. Zde ve Watson Lake zÛstal kiosek
tak nûjak osifiel˘, ale pak pfiijeli nûjací
Ameriãani a zaãal v‰ední den.

Pokraãování nûkdy pfií‰tû.
***
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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.

Sports

Na‰e internetové
stránky

Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.11.satellite1-416.com

www.11.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
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âe‰i neoslnili a z Cardiffu
vezou utrápen˘ bod

Wales-âesko 0:0
Cardiff-právo/kruta-Po matném v˘konu a
bezbrankové remíze získali ãe‰tí fotbalisté
ve Walesu jen bod. V kvalifikaãním utkání
skupiny D mistrovství Evropy byli v Cardiffu
v ofenzívû jaloví a nakonec mohli i prohrát.
Trestn˘ kop Koumase zastavila spojnice
bfievna a tyãe.
Proslunûn˘ stadión Millennium, sobota

odpoledne, rozluãka domácí legendy Rayna
Giggse. Kvalifikaãní zápas mezi Walesem
a âeskou republikou pfiipomínal spí‰
klasickou benefici, pfii níÏ je hlavním úãelem,
aby se nikdo nezranil. Tak vypadala hra
ãeského t˘mu v prvním poloãase. „Ofenzíva
nebyla,“ uznal trenér Karel Brückner. Hfie
jeho svûfiencÛ chybûl nápad, coÏ bylo dáno
i tím, Ïe Rosick˘ nehrál pût t˘dnÛ zápas.
Domácí hrozili pfiedev‰ím Giggsem a
Bellamym. âechy drÏel hlavnû Rozehnal,
kter˘ Bellamymu dvakrát v poslední chvíli
zabránil ve skórování. Na druhé stranû
zmûnu stavu nepfiinesly ani dva stfielecké
pokusy Rosického. Jednou mífiil vedle,
napodruhé ho vychytal gólman.
Baro‰ byl témûfi neviditeln˘, Koller to

jednou zkou‰el individuálnû pfies tfii hráãe,
ale ukliãkoval se a obránci mu míã ukopli.
âech musel poprvé vytasit tûÏ‰í zákrok aÏ
v závûru pÛle pfii pokusu Koumase.
Tent˘Ï hráã v‰ak pofiádnû vystra‰il

ãeského gólmana v 51. min. ZáloÏník t˘mu
West Bromwich napfiáhl z pfiímého kopu,
zatoãil míã a jeho fal‰ovaná stfiela trefila
spojnici bfievna a tyãe. „Mûl jsem ‰tûstí, to
se chytat nedalo,“ pfiiznal Petr âech, kter˘
zanedlouho lapil bez potíÏí do náruãe pokus
Giggse doprostfied branky a v 68. min. mu
dal‰ím zákrokem pfiekazil radost z gólu na
rozlouãenou s reprezentaãní kariérou.
âesk˘m t˘m tápal. OÏivení pfiinesl Kuliã,

kter˘ v pÛli stfiídal nev˘razného Baro‰e. V
70. min. vyslal Kuliãe do ‰ance Pla‰il,
sparÈansk˘ útoãník pálil po zemi, ale mlad˘
gólman Hennessey, kter˘ v reprezentaci
chytal první zápas od zaãátku, reflexivním
zákrokem zachránil domácí t˘m. „Dostal
jsem krásn˘ balón, ale nevûdûl jsem, jestli
za mnou nûkdo je. Jinak bych asi je‰tû
chvilku poãkal. Stfiílel jsem ‰ajtlí, bohuÏel to
trefilo gólmana,“ litoval Marek Kuliã.
V dal‰í ‰anci trefil Kuliã ãtvrt hodiny pfied

koncem jen obránce Collinse. „Dostal to do
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zad. Byla to velká ‰koda,“ uvûdomoval si
ãesk˘ útoãník. Na druhé stranû mífiil Koumas
nad a Bellamymu chybûl krok, aby dokonal
dílo zkázy ãeské reprezentace. Pfiesto se v
Cardiffu dalo vyhrát, jenÏe v samém závûru
mífiil aktivní Kuliã po centru Ujfalu‰iho nad..
Rozhodãí: Allaerts (Bel.), bez Ïlut˘ch karet,

30714 divákÛ. Wales: Hennessey - J.
Collins, Gabbidon, Nyatanga - Ricketts, S.
Davies, Robinson, Koumas, Ledley - Giggs
(89. Earnshaw) - Bellamy. âesko: âech -
Ujfalu‰i, Kováã, Rozehnal, Jankulovski -
Pla‰il, Rosick˘, Sivok (84. Matûjovsk˘),
Polák (65. Jarolím) - Baro‰ (46. Kuliã), Koller.

***
Hlúpa prehra zmarila v‰etky

slovenské  nádeje
Nemecko - Slovensko 2:1 (2:1)

HAMBURG, BRATISLAVA - sme/(t-pf) Slováci
boli cel˘ prv˘ polãas Nemcom prinajmen‰om
vyrovnan˘m súperom. Pôsobili futbalovej‰ie.
DrÏanie lopty bolo percentuálne na slovenskej
strane - 60:40. Zápas sa odohrával väã‰inou
v strede poºa s väã‰ou iniciatívou hostí. Poãet
striel bol v‰ak minimálny, ibaÏe Nemci z oboch
svojich dali gól.
Prv˘ po detskej chybe viacer˘ch slovensk˘ch

obrancov. ªav˘ nemeck˘ obranca Jansen
ºahko prenikol popri ãiare cez Krajãíka a ·trbu.
Zdalo sa, Ïe si loptu pustil príli‰ dopredu, ale
v páde staãil z ãiary kopnúÈ pred na‰u bránu.
Zazmätkoval brankár âontofalsk˘. Zlyhal
·krteº, ktor˘ dezorientovane doslova prihral
pred prázdnu bránu ku Klosemu. Na toho sa
pozeral ëurica. AÏ keì bolo neskoro, e‰te
pomohol v páde lopte do siete. Aj mu pripísali
vlastn˘ gól.
Druh˘ gól aÏ tak˘ ‰kolácky nebol. Nemci

prv˘ raz súvislo zaútoãili v 34. minúte,
Schneiderovi sa ãrtala ‰anca. V závere
polãasu pritlaãili, ão bohato staãilo, aby
slovenská obrana robila chybiãky a chyby. V
43. minúte si prav˘ nemeck˘ obranca Lahm
kºuãkou posadil ëuricu, zacentroval presne
na hlavu Hitzlspergera. Dostali sme gól do
‰atne.
Zaãiatok, aj úsek medzi prv˘m a druh˘m

gólom domácich patril z ofenzívneho pohºadu
na‰im. Slováci hrali odváÏne. Obrancovia
boli oveºa lep‰í v hre dopredu neÏ v plnení si
povinností, pre ktoré sú na trávniku. V 20.
minúte unikal Krajãík Metzelderovi. Nemec
sa snaÏil pomôcÈ si faulom. V ‰estnástke
zopatrnel, Krajãíkovi odkopol loptu ‰picom
priamo do vlastnej siete. Hneì v úvode ukázal
nádejné sólo ìal‰í ná‰ obranca ·krteº, ihneì
nato urobil vzadu osudnú chybu. Mali sme v

Tabulka Skupiny D
1. Nûmecko 7 6 1 0 29:4 19
2. âesko 7 4 2 1 15:4 14
3. Irsko 7 4 1 2 12:8 13
4. Slovensko 7 3 0 4 16:13 9
5. Wales 6 2 1 3 8:9 7
6. Kypr 6 1 1 4 9:16 4
7. San  Marino 6 0 0 6 1:36 0

moci stred poºa s dobr˘mi Saparom, ·trbom,
Ham‰íkom. Útoãili sme po krídlach, i
prestrkovali loptu stredom. Viackrát ch˘bali
centimetre, aby sa z rodiacej ‰ance stala
gólová.
Aj po prestávke sme udrÏali hru v strede

poºa, hoci Nemci sa snaÏili tlaãiÈ. Nehrali
extra dobre, ale klasicky silou sa dostávali
ãastej‰ie pred na‰u ‰estnástku i do nej. Kopali
rohy, mali ãrtajúce sa príleÏitosti zo vzduchu.
Na‰a obrana hrala uÏ pozornej‰ie najmä v
súbojoch ìalej od âontofalského brány.
V 65. minúte tréner Kocian postavil namiesto

·estáka a Saparu ofenzívnej‰ieho Îofãáka a
predov‰etk˘m Holo‰ka. Nemci sa
pribúdajúcimi minútami viac sÈahovali do
defenzívy a spoliehali sa na kontry. Slováci
dobre kombinovali, hoci väã‰inou zbytoãne
zdæhavo a bez nápadu. Napriek tomu domáci
ãasto marili slovenské prihrávky do ‰estnástky
odkopmi na roh.
Góly: 10. ëurica (vlastn˘) - 20. Metzelder

(vlastn˘), 43. Hitzlsperger. Pred 51 500
divákmi (vypredané) v Hamburgu rozhodoval
Benquerenca (Portugalsko). Îlté karty:
Schneider - ·trba.
Nemecko: Lehmann - Lahm, Metzelder,

Mertesacker, Jansen - Fritz, Frings,
Schneider, Hitzlsperger - Klose (74.
Trochowski), Kuranyi (65. Gomez).
Slovensko: âontofalsk˘ - Krajãík, ·krtel, J.

ëurica, Klimpl - ·esták (65. Îofãák), Ham‰ík,
·trba (83. Oravec), Sapara (65. Holo‰ko),
·vento - Vittek.

***

Smutek v Ottawû
 a California Dreamin’

Smutek ottawsk˘ch fanou‰kÛ nad prohrou v
Anaheimu dominuje titulní stránce dne‰ního
nejvût‰ího torontského deníku Toronto Star. Jako
první t˘m od pobfieÏí Pacifiku v novodobé historii
anaheim‰tí Kaãefii získali Stanley Cup. Po vítûzství
6:2 v pátém zápase finálové série vyjádfiil své
zklámání trenér SenátorÛ Bryan Murray: „Nûktefií
hráãi nehráli tak dobfie jako v pfiedchozích zápasech
play-offs.“ Paul Hunter upozorÀuje, Ïe v˘kon
ottawského brankáfie Ray Emeryho se nedá
srovnávat s v˘konem anaheimského Jean-
Sebastiena Giguera. Kritická byla hlavnû jeho
nepozornost pfii tfietí brance, kdy puk zahrávan˘
obráncem Philipsem si srazil do vlastní branky.
Hunter rovnûÏ pfiipomíná, Ïe Scott Niedermayer,
kter˘ získal cenu pro nejplatnûj‰ího hráãe Stanley
Cupu trofej Conna Smythe má ve své sbírce i
Memorial Cup (trofej urãená pro juniorského
mistra), titul mistra svûta juniorÛ, je i seniorsk˘m
mistrem svûta a nositelem zlaté olympijské
medaile.
Damien Cox ve stejném listu upozorÀuje, Ïe to
byla jistû nejvût‰í noc pro Fina Teemu Selanneho
v jeho 1127 utkání v NHL. Nutno fiíci, Ïe kromû
Selanneho z EvropanÛ podal v závûreném utkání
uspokojiv˘ v˘kon i ·véd Alfredsson v dresu
SenátorÛ, kter˘ vstfielil obû branky poraÏen˘ch.

Slovák Meszaro‰ odehrál v závûreãném utkání za
Senátory 26 minut a 22 vtefiin, coÏ znamená, Ïe byl
spolu s Reddenem, jedním z nejpouÏívanûj‰ích
hráãÛ. V dresu vítûze Stanley Cupu není ani jeden
ãesk˘ ãi slovensk˘ hokejista. Skuteãnost, Ïe ãe‰tí
hokejisté nezasáhli do závûreãn˘ch bojÛ Stanley
Cupu v‰ak také mÛÏe znamenat ústup ãeského
hokeje z prestiÏních pozic v NHL. Po ne pfiíli‰
úspû‰né sezónû na Mistrovství svûta je to dal‰í
varovn˘ signál ãeskému hokeji.

***

V Skandinávii se dûjí vûci
JestliÏe v sobotu bylo pfiedãasnû ukonãeno utkání
Dánsko-·védsko, protoÏe na hfii‰tû vnikl rozlícen˘
fanou‰ek, pak ve stfiedu do‰lo k je‰tû kurióznûj‰ímu
pfieru‰ení zápasu kvalifiace ME Finsko-Belgie,
jak mohli sledovat v kanadské televizi diváci v
pfiímém pfienosu. Za stavu 0:0 usedla na bfievno
belgické branky obrovská sova. Nenechala se
vyru‰ovat prÛbûhem utkání a tak rozhodãí musel
zápas pfieru‰it. KdyÏ za potlesku zaplnûného
stadiónu se rozhodla, Ïe zmûní své stanovisko a
rozhodãí se rozhodl, Ïe se v utkání bude pokraãovat
zakrouÏila nad stadiónem a pro zmûnu usedla na
bfievno domácí branky. Tam pobyla nûkolik dal‰ích
minut. JiÏ na‰i pfiedkové tvrdili, Ïe s˘ãek pfiiná‰í
‰patné zprávy. Belgiãané tuto zku‰enost mohou
potvrdit prohráli 0:2.

***

Dal‰í program skupiny D
22. 8.: San Marino-Kypr, 8. 9.: San Marino-
âesko, Slovensko-Irsko, Wales-Nûmecko, 12.
9.: âesko-Irsko, Slovensko-Wales, Kypr-San
Marino, 13. 10.: Slovensko-San Marino, Irsko-
Nûmecko, Kypr-Wales, 17. 10.: Nûmecko-
âesko, Irsko-Kypr, San Marino-Wales, 17.
11.: âesko-Slovensko, Nûmecko-Kypr,
Wales-Irsko, 21. 11.: Kypr-âesko, Nûmecko-
Wales.

Bohemians 1905
do první ligy

PRAHA - Právo-Fotbalisté Bohemians 1905
se jednoznaãn˘m vítûzstvím na trávníku HFK
Olomouc vrátili po ãtyfiech letech do nejvy‰‰í
soutûÏe. Pfiidali se tak k prvnímu
postupujícímu, Viktorii ÎiÏkov.

***
Tabulka 2. ligy

1. ÎiÏkov 29 19 7 3 54:19 64
2. Bohemians 29 17 6 6 43:20 57
3. HFK Olomouc 29 16 5 8 40:23 53
4. Jihlava 29 14 8 7 46:23 50
5. Opava 29 14 8 7 43:28 50
6. Sokolov 29 12 10 7 36:29 46
7. Hradec 29 11 9 9 38:31 42
8. Ústí 29 10 7 12 41:43 37
9. Jakubãovice 29 10 7 12 33:41 37
10. âáslav 29 11 4 14 32:45 37
11. Bl‰any 29 10 5 14 22:33 35
12. Tfiinec 29 10 2 17 21:40 32
13. Vítkovice 29 7 8 14 28:48 29
14. Hluãín 29 5 11 13 22:34 26
15. Olomouc B 29 7 5 17 26:43 26
16. Bystrc 29 6 4 19 19:44 22


