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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

O velkém procesu v malé soudní síni, zámcích, galeriích a restauracích
JestliÏe jsme odjíÏdûli z Toronta a zde zaãínalo jaro, v Plzni, kam jsme dorazili, jiÏ bylo toto roãní období v plném proudu. Kvetly tulipány a v restauraci hotelu Rous bylo
pfiíjemné posezení pod de‰tníkem. To jsme je‰tû netu‰ili, Ïe nás ãeká témûfi nejhor‰í jaro v Praze, protoÏe dny, kdy nepr‰elo by se daly spoãítat na prstech jedné ruky
a na prstech druhé ruky by se daly spoãítat boufiky spojené s krupobitím, a to je‰tû nejhor‰í boufie a pfiívalové de‰tû pfii‰ly po na‰em odjezdu.
Podobnû vypadala i politická scéna. Skuteãnû zvlá‰tní postavou putinovského typu je pfiedseda âSSD Jifií Paroubek, kter˘ vyhroÏuje soudními procesy kde se dá a

pokud je prohraje, tak se odvolává a tváfií se jako Ïe tyto procesy vyhrál a novináfii se ho bojí uÏ na cokoliv zeptat.

fotografové ze v‰ech deníkÛ a pokud tam byl nûjak˘
bulvární tisk, tak bulvární redaktofii na chodbû nehovofiili
sprostû a chovali se civilizovanû, takÏe byli k
nerozeznání od civilního tisku.
Jifií Paroubek, jelikoÏ prohrál, musel platit soudní v˘lohy,

tedy stal se sponzorem tohoto pfiedstavení a zaplatí
pouh˘ch 30 000 Kã, coÏ by na reklamu v nejvíce
sledovaném ãase zdaleka nestaãilo.
Pokud v‰ak vyhraje v pfií‰tích volbách, má se prost˘ lid

na co tû‰it. KaÏdopádnû Jifií Paroubek jiÏ byl v Moskvû
za sv˘m pfiítelem Vladimírem Putinem a pfiislíbil mu, Ïe
pokud vyhraje volby, uvítá ho jako prvního státníka v
Praze.
Soud tedy dopadl pro Jana Kubiceho dobfie.

Problémem je, Ïe propojení podnikání a politiky
pokraãuje. Tuto nedûli se konala v Kutné Hofie

není této kratochvíle u‰etfien. Pod jeho okny se dva dny
pfied prezidentov˘mi narozeninami objevila figurína
ovûnãená narcisov˘mi kvûty, která ho nápadnû
zpodobÀovala. V poslední dobû vadí jeho pfiístup k
Lisabonské smlouvû. Pfii tom jeho otázky ohlednû
Lisabonské smlouvy mohou b˘t legitimní. Lid se dûlí na
stoupence a odpÛrce tohoto dokumentu, ale témûfi
nikdo si jej nepfieãetl.
Jedním z umûlcÛ, ktefií nemají s prezidentem ten

nejlep‰í vztah je v˘tvarník David âern˘. V tûchto dnech
vystavuje Entropu v galerii Dox v Praze Hole‰ovicích
(v˘stava potrvá do 4. ledna 2010). Pfii boufice a silném
de‰ti sice elektronika nefunguje, ale jinak je o exponát
obrovsk˘ zájem. Zajímavé je také podívat se na
náv‰tûvníky: v‰ichni mají digitální fotoaparáty a

JiÏ evergreenem je jeho spor s b˘val˘m fieditelem
Útvaru pro odhalování organizovaného zloãinu Janem
Kubicem. Soud, u kterého jsme byli pfiítomni se konal
pfied Mûstsk˘m soudem v Praze na Karlovû námûstí.
Charakteristické pro Paroubka je, Ïe se ani neobtûÏuje
k soudu pfiijít. On na to má pfiece lidi, zatímco druhá
strana si musí v‰e zajistit. Celková suma, kterou
Paroubek poÏadoval byla 100 000 Kã. Zpráva o
pronikání zloãinu do státní správy pr˘ po‰kodila jeho
rodinn˘ Ïivot. JiÏ zde se nask˘tá otázka, o jak˘ rodinn˘
Ïivot se jednalo, protoÏe ministersk˘ pfiedseda byl
zrovna v tu dobu v pfiechodu z jednoho manÏelství do
druhého. Tedy, jestli rodinn˘ Ïivot v prvním manÏelství,
které se jiÏ skonãilo, ãi v druhém, které se je‰tû nezaãalo.
Soudce Martin Valehrach s ohledem na nález Ústavního

soudu z dubna leto‰ního roku rozhodl, Ïe spor s
ministerstvem vnitra je tfieba oddûlit a pokraãovat v
nûm pfied pfiíslu‰n˘m správním orgánem, zatímco soud
proti Janu Kubicemu mÛÏe probûhnout okamÏitû.
Rozdûlil tedy poÏadovanou ãástku na dvû poloÏky po
50 000 Kã.
Dal‰í perliãkou bylo, Ïe ParoubkÛv právní zástupce

Emerich Slavík naz˘val tuto zprávu, tak jak je velice
ãasto nepfiesnû naz˘vána i v médiích, Kubiceho zprávou.
Tím vlastnû nahrál na smeã právnímu zástupci Jana
Kubiceho Milanu Hulíkovi, Ïe uÏ tímto názvem pfiiãítá
Janu Kubicemu autorství zprávy. Pfii tom se jednalo o
materiály, které na‰li detektivové v bytû zavraÏdûného
mafiána Franti‰ka Mrázka. Jinou kuriozitou byla ãást
Ïaloby, Ïe Jan Kubice nezabránil úniku této zprávy z
parlamentu, kam ji pfiedal v reÏimu tajné. Za pfiedání
zprávy médiím byli pokutováni poslanci Ivan Langer
(stal se po volbách ministrem vnitra za ODS) a lidovec
Pavel Severa. Oba tento pfiestupek odnesli niÏ‰ím
penûÏním trestem neÏ je suma, kterou poÏadoval
Paroubek od Kubiceho.
Atmosféra v úter˘ 9. ãervna 2009 pfied Mûstsk˘m

soudem byla zajímavá tím, Ïe na soudu byly pfiítomny
v‰echny hlavní rozhlasové a televizní stanice. Dále pak

demonstrace asi stovky lidí proti uzavfiení místního
pivovaru, kter˘ pfievzala jedna z nadnárodních
pivovarnick˘ch spoleãností. „Pochopitelnû, Ïe se nic
nezmûní,“ fiíkají demonstranti, „ale nechceme to nechat
bez pov‰imnutí.“ Problémem je, Ïe zákony se stále více
tûmto spoleãnostem pfiibliÏují. Ba, Ïe tyto spoleãnosti
zaãínají zákony ve jménu svobodného trhu diktovat a
politici je na poÏádání v parlamentu jako novelu zákona
velice rychle prosadí. Zatímco na zmûnu zákona o
obãanství ãekáme fiadu let.
Prezident Václav Klaus sv˘mi antiekologick˘mi

aktivitami a zahledûním sám do své vlastní moudrosti
se stal terãem, do kterého se strefuje sv˘mi ‰ípy humor
prostého lidu. JiÏ v 15. století Jeron˘m PraÏsk˘ pofiádal
happeningy, pfii kter˘ch si dûlal legraci z mocn˘ch,
vãetnû Václava IV. Ani jeho jmenovec Václav Klaus

Jan Kubice 9. června 2009 během soudu

s Jiřím Paroubkem

Jan Kubice odchází od soudu s advokátem

Milanem Hulíkem

Figurína Václava Klause na Hradě při

oslavách jeho narozenin

Pokračování na str. 5

Nové centrum současného umění Dox v Praze

(437.)
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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 a169)
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

Toronto

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 a 169)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Kalendáfi

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6.  KaÏd˘
je srdeãnû vítán. Zaãátek nedûlních
bohosluÏeb je v  10:00.  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: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. 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. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. 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.  BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.

Kat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jifií Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:  V
záfií.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: V záfií.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: V
záfií.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
Bude oznámeno.

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

30. 6. 2009 v 03:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

23. 7. 2009

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.

MÛj první pocit pfii prvním pohledu z okna
nûkdy v 6:30 ráno 20. ãervna byl odvrátit
se od okna, zavfiít oãi a pokraãovat v
spánku. A stalo se. O hodinu pozdûji
jsem otevfiel oãi, podíval se z okna, otevfiel
televizi, ovûfiil si, Ïe pr‰í a bude pr‰et cel˘
den a chtûl proceduru opakovat. Ale...
slíbil jsem svému sokolskému svûdomí,
Janu Waldaufovi, Ïe pfiijdu - v sokolském
cviãebním úboru - na âesk˘ a Slovensk˘
den na Masaryktownu.
Dopravil mne tam Rev. Ladislav Kozák,

kterému bylo pfiisouzeno (Rev. Libor
·vorãík byl na svém pravidelném
sluÏebním zájezdu do Kingstonu, Ottawy
a Montrealu a pan faráfi Banko mûl jin˘
úkol), aby leto‰ní poboÏnost odslouÏil
sám.

Na Masaryktown jsme pfiijeli skoro první.
Do budovy, kde se mûla poboÏnost konat
nás vpustil krajan, kter˘ se byl nad˘chat
ranního vzduchu. Chvíli to vypadalo, Ïe
tam budeme sami, ale pak se lidé zaãali
scházet a místnost se pûknû zaplnila.
Rev. Kozák (jeden z nejpouãenûj‰ích
kazatelÛ, které jsem kdy sly‰el) ve svém
kázání efektivnû smísil náboÏenské
poselství, historii ranného kfiesÈanství
(mnoho pfiítomn˘ch asi nevûdûlo, Ïe JeÏí‰
mûl sourozence: jako pramen Rev. Kozák
uvedl autority jako Flavius a David Flusser
- mimochodem pfiední Ïidovsk˘ badatel,
kter˘ pfiijal kfiesÈanství) a problémy
souãasnosti. Dá‰a Rydlová, kterou
doprovázel její manÏel Vladimír, pfieãetla
pasáÏ z bible a Jan Waldauf modlitbu.

Odpolední program dne zahájila v
místnostech restaurace - venku pofiád
mrholilo - sympaticky struãnû
pfiedsedkynû MMI, Dagmar Vavru‰a.
Navzdory de‰ti pûkná skupina lidí (vãetnû
SokolÛ v cviãebních úborech) se ‰la
poklonit a poloÏit vûnec k pomníku
ZnovuukfiiÏovan˘. Po návratu do
restaurace Dagmar Vavru‰a pfiedala
slovo konferenciérovi, Honzovi ·mídovi
(dobrá volba: Honza je oblíben˘m hercem
Nového divadla a mnû se líbí i mimo
jevi‰tû, hlavnû pro svÛj mile li‰áck˘
kukuã). âestné hosty uvádûl  bez
kvûtnat˘ch metafor. Sly‰eli jsme zástupce
ministra Jasona Kenneyho a zástupce
provinãní vlády i mûsta Toronta. Generální
konzul âR Richard Krpaã referoval o
zdravotním stavu prof. Josefa
·kvoreckého (zaãíná se pomalu
uzdravovat) a dÛleÏitosti záfiijov˘ch voleb
v âR.
Neformální ãást âeského a Slovenského

dne byla vyplnûna cviãením sokolsk˘ch
Ïen a dûtí (díky i tentokrát patfií Mirkovi
Jandovi, Annû Janou‰ové, Ivo Syptákovi
star‰ímu i mlad‰ímu,  Hanû Juráskové a
v‰em, které jsem pfiehlédl). A samozfiejmû
nic radostného nemohlo skonãit bez
George Grosmana a jeho skupiny.
Navzdory mrholení, tento âesk˘ a

slovensk˘ den vynikal pûknou atmosférou
a dobfie pfiipraven˘m, i kdyÏ skromn˘m
programem. PofiadatelÛm dûkujeme.

Josef âermák
  ***

62. âeskoslovensk˘ den na Masaryktownu - rozmokl˘, ale mil˘

Dûtsk˘ sbor z Prahy

Rolniãka
vystoupí v úter˘ 21. 7. 2009 v 19:30

v kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

2.7. (ãt) 19:00
20 let od vzniku památníku

ZnovuukfiiÏovan˘
Masaryktown

Drew Jureãka (housle),
Laco Kozák (fujara)

***
5. 7. (ne)

Slovenská pouÈ do Midlandu
***

19. 7. (ne)
Slovensk˘ den

v Chorvatském parku
Milton (Britannia & Thomson)

***
21. 7. (út) 19:30

Soubor Rolniãka
Kostel sv. Václava

***
26. 7. (ne)

Slovensk˘ rodinn˘ den
Letovisko Koliba

1720 Barbertown Rd.
Streetville

***
15. 8. (so)

Slovensk˘ jarmok
Letovisko Koliba

1720 Barbertown Rd.
Streetville

***
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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,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982

luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul

Toronto, ON:
18 King Street West, Suite 1203
Toronto, ON M5C 1C4
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto

2 Bloor Street West, Suite 1500
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KdyÏ jablko nepadá daleko od stromu
Poslední ãervnov˘ ãtvrtek mûla témûfi
zaplnûná síÀ kostelu Sv. Vavfiince skuteãnû
jedineãnou pfiíleÏitost. Klavírní recitál teprve
ãtrnáctileté Karolíny Kubálkové, kter˘ byl jejím
debutov˘m nejen v Praze, ale i celé Evropû.
Posluchaãi ji ov‰em v na‰í zemi nesly‰eli
poprvé - ãtenáfiÛm bude jistû známá jako
geniálnû nadaná dcera jednoho z
nejv˘znamnûj‰ích Ïijících ãesk˘ch pianistÛ,
Antonína Kubálka.
Ten Ïije od emigrace v roce 1968 v Kanadû

a jeho dcera má i kanadskou maminku, rovnûÏ
pianistku a zároveÀ profesorku anglického
jazyka Patricii Wotherspoon-Kubalek. V roce
2002 uskuteãnil památn˘ recitál na festivalu
PraÏské jaro a tento program zároveÀ
exkluzivnû zopakoval pro jesenické publikum.
Od té doby se datuje vztah jeho a jeho rodiny
k na‰emu jesenickému  kraji a také zaloÏení
Mezinárodních interpretaãních kurzÛ ve
Zlat˘ch Horách, které nesly jeho jméno. Na
nich se kromû nejnadanûj‰ích mlad˘ch
pianistÛ z âech, Slovenska, Kanady, Litvy
pfiedstavila také malá Karolina Kubalek, stejnû
nadaná pro hru na klavír, jako na housle.
Nyní, po tfiíleté pfiestávce, kdy se ãinnost
festivalu z dÛvodu nedofie‰eného financování
posledního roãníku musela pozastavit, se
Karolína vrací do âeské republiky, kde bude
studovat hru na klavír i jazyk své druhé vlasti
(jako rodilá Kanaìanka mluví plynnû anglicky
a francouzsky, její znalosti ãe‰tiny jsou bohuÏel
doposud omezené).
Ti, co jiÏ tuto mladou interpretku  mûli

pfiíleÏitost sly‰et pfied lety snad mûli jistou
pfiedstavu, o tom, co by od tak nadaného
„dítûte“ mohli oãekávat. Ti, co ji je‰tû nesly‰eli
se mohli jen dom˘‰let... Ale nikdo nemohl
tu‰it, Ïe v dívce, která jiÏ sv˘m vzezfiením a
vystupováním vytváfií dojem, Ïe je podstatnû
star‰í se ukr˘vá hudební talent, kter˘
pfiekraãuje hranice obou zemí a kontinentÛ.
Pfiednesla recitál, kter˘ trval více, neÏ hodinu
a obsahoval interpretaãnû i pianisticky nároãn˘
repertoár, jehoÏ se protagonistka veãera
zhostila s ohromujícím pfiehledem.
JiÏ první tóny Bachovy Partity c moll

prozradily, Ïe mladá umûlkynû - která je jiÏ

laureátkou mnoha soutûÏí - není pouze
„zázraãn˘m dítûtem“, které spí‰e udivuje
prstovou ekvilibristikou, neÏ emocemi, ale
nesmírnû citlivou osobností, která vrozen˘m
instinktem uchopuje i díla, na nûÏ by intelektem
je‰tû nemohla staãit zcela samozfiejmû a
pfiesvûdãivû. Zrádná akustika kostela
zpoãátku zpÛsobovala nepfiíjemn˘ dozvuk,
ale i zde Karolina Kubalek pfiedvedla své jiÏ
velmi bohaté koncertní zku‰enosti, kdyÏ se
dokázala okamÏitû prostfiedí pfiizpÛsobit jak
preciznû artikulovan˘m úhozem, tak
dovednou pedalizací. Její pfiirozená muzikalita
se je‰tû více projevila v Mozartovû závaÏné
Fantazii (také v c moll) po níÏ jiÏ následoval
boufiliv˘ aplaus a tfii kusy z málo hran˘ch
Preludií od MartinÛ pfiednesla s náleÏitou
kombinací jazzového „la‰kování“ a virtuózní
bravury. Druhá polovina veãera patfiila
Mozartovû Sonátû c moll (která vznikla
spoleãnû s Fantazií) a jiÏ zcela uvolnûná
pianistka zde pfiedvedla své umûní v plné síle,
kdyÏ dokázala perfetknû vystihnout odli‰né
charaktery vût a pfiitom zachovat úhlednou
ãistotu mozartovské formy. Závûreãná

Rachmaninovova preludia, které zahrála se
strhujícím zápalem a pfiitom s dÛkladnou
tónovou kulturou (dívka se po vzoru svého
otce ani jednou nenechala bûhem veãera
svést k „mlácení do kláves“ ani jak˘chkoliv
jin˘ch prvoplánov˘ch efektÛ) byla jiÏ
provázená zaslouÏen˘mi v˘kfiiky „Bravo“ a
stejnû tak roztomil˘ pfiídavek z Debussyho
„Dûtského koutku“.
Jedno je jisté - slavn˘ otec má právo b˘t na

svou dceru jaksepatfií py‰n˘. A to i proto, Ïe
prokázala vzácn˘ dar komunikace s publikem
a vÛbec, cel˘ veãer pÛsobila, jako by byla na
pódiu odjakÏiva. A to mûla nejeden dÛvod k
trémû - v publiku se totiÏ díky povûsti, která ji
pfiedchází, se‰lo mnoÏství ãesk˘ch
interpretaãních legend - kromû jejího otce
také jeho kolegové Boris Krajn˘, Zdenûk Hnát
ãi Jan Novotn˘ a téÏ ná‰ nejvût‰í houslista
Josef Suk, kter˘ dívence gratuloval se slzámi
v oãích. Nyní nám nezb˘vá doufat, Ïe se
Karolína po svém návratu do âR opût
pfiedstaví i jesenickému publiku.

Jarmila a Richard Pohlovi
***

Karolína a Antonín Kubálkovi (uprostřed) v ČR
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Integrated Mecine Clinic
Provide the Following Medical

Services
Massage Therapy, Manual

Lymphatic Drainage (CDT), Hot
Stone Massage

Naturopatie, hypnotherapie,yoga,
qigong

aromatherapie, chiropraxe,
akupunktura,  reflexologie,

psychoterapie a
programy pro dûti s ADD, ADHD,

postraumaticky stres,
zdravá tûlesná váha, etc.

Nûkteré soukromé poji‰Èovny kryjí
vybrané léãby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.

Tel. 416/823-1165, e-mail
rmt-yyz@integratedmedicine.ca
www.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.ca

âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ

KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net Stěhování: 1-800-354-9046

Za Jarmilou Knopovou (1947 - 2009)
Jarmila (rozená Puch˘fiová) se narodila
30. dubna 1947 v Novém Mûstû na
Moravû, kde dosud Ïijí její str˘c Joza a
teta Vûra Svítilovi. O jejím mládí, po
Jarmilinû smrti, hovofiila spoluÏaãka
Blanka Vystrãilová u pfiíleÏitosti
nedávn˘ch Zpûvánek v Novém Mûstû a
fiekla to tak krásnû, Ïe si dovolím ocitovat
znaãnou ãást jejího rozlouãení.
“Blonìatá holãiãka s ta‰kou na ramenou

chodila s maminkou za ruku do ‰koly.
Jak jinak - její maminka byla uãitelkou na
základní ‰kole. âas plynul, dívenka rostla
a témûfi v‰echen voln˘ ãas vûnovala
sportu. Vynikala v atletice - házela
kriketov˘m míãkem a granátem dále neÏ
ti nejlep‰í z chlapcÛ, skákala v˘bornû do
v˘‰ky i do dálky, bûhala krátké tratû. V
nûkter˘ch disciplinách se umisÈovala na
pfiedních místech v republice. Hrála skvûle
volejbal, pûstovala turistiku, nebyla jí cizí
skautská my‰lenka. Její milovan˘ otec
byl oddan˘ skaut aÏ do té doby, kdy byl
skauting zakázán komunistick˘m
reÏimem. V zimû lyÏovala, chodila do
Sokola. Lásku ke sportu v ní pûstoval
pfiedev‰ím její otec.
Byla hudebnû nadaná, hrála na klavír,

psala básniãky, krásnû kreslila. To
v‰echno stihla a nutno dodat ne na úkor
‰koly. Mûla ráda zemûpis, matematiku,
deskriptivu, ale i dal‰í pfiedmûty. Chodila
soukromnû na nûmãinu a nutno dodat,
Ïe nûkdy i za nûmãinu.
Byla v˘bornou studentkou, která po

maturitû ‰la do Brna na vysokou ‰kolu…
Nezkazila Ïádnou legraci na ‰kolních
v˘letech, bramborov˘ch brigádách… byla
pro kaÏdou ‰patnost v dobrém slova
smyslu. Jezdila na motorce, ráda chodila
na sobotní taneãní veãírky… byla prostû
fajn.”
Pak pfii‰el ãas, kdy jako tolik jin˘ch ode‰la

z âeskoslovenska do svobodného svûta.
První pokus se jí nezdafiil, ale druh˘ pfies
Jugoslávii byl úspû‰n˘. Do Kanady pfii‰la
v roce 1970 a brzy po pfiíchodu se setkala
pfii volejbalu s Vûrou Kofiínkovou a jejich
Ïivoty se bohatû propletly. Hrály spolu
volejbal, Vûra byla na Jarmilinû svatbû v
Montrealu v roce 1972. Organizovaly
spolu kaÏd˘ rok ‘Zpûvánky’ (ze zaãátku
se zúãastÀovalo deset nad‰encÛ hudby
s kytarami a poslední roky se stabilnû
zúãastÀuje pfies tfiicet zpûvákÛ a
muzikantÛ - s více jak ‰esti rozdíln˘mi
hudebními nástroji). Jarka milovala
trampskou hudbu a vÏdy se tû‰ila na
pfií‰tí ‘Zpûvánky’.
V roce 1983 stála Jarka spolu s Vûrou

Kofiínkovou a Jifiinou Hofmannovou u
kolébky volejbalového turnaje ‘PIVO’ -
‘Pinkání v Ontariu’. Tyto turnaje se konají
pravidelnû kaÏd˘ rok. Letos se zúãastnilo
turnaje PIVO 2009 deset t˘mÛ velmi
dobr˘ch hráãÛ. Jarka se vÏdy tû‰ila na
aktivity dobré party kamarádÛ. Jezdilo se
lyÏovat do Quebeku a na Blue Mountain.
U Huntsvillu byly v˘borné podmínky k
lyÏování na bûÏkách, jezdilo se stanovat
k ontarijsk˘m jezerÛm.
Jarmila milovala hudbu a kreslení. Spolu

s Jirkou Faladou vytvofiila zpûvník
populárních ãesk˘ch, moravsk˘ch a
slovensk˘ch písní. Ilustrace, které Jarka
udûlala pro zpûvník, jsou obdivovány
milovníky trampské hudby kolem
táborákÛ v Austrálii, v âeské republice,

na Slovensku, v Kanadû a v Americe.
KdyÏ Jarmila 20. dubna 2009 tak náhle

zemfiela, Vûra Kofiínková se s ní louãila
pfii pohfiebním obfiadu, jehoÏ duchovní
ãást vedl Otec Libor ·vorãík. Popsala
Jarku jako ”krásnou, elegantní a pfii tom
skromnou a upfiímnou Ïenu, která dûlala
vûci pro potû‰ení ostatním… kdyÏ vidûla,
Ïe nûkdo potfiebuje pomoci, neãekala na
druhé, ale hned pfiiloÏila ruku k dílu…
skvûlá matka, oddaná partnerka svého
manÏela Vladimíra….”
Vûra Kofiínková není jediná, která Jarmilu

vidí tak obdivn˘ma oãima. Na nedávn˘
Svátek matek volala Knopovu rezidenci
Ïena, které Jarmila na‰la zamûstnání.
Chtûla Jarmile podûkovat. KdyÏ sly‰ela,
Ïe Jarmila zemfiela, rozplakala se. Ne
v‰echny agentury zprostfiedkující
zamûstnání pro “caregivers” mají dobrou
reputaci. VÏdycky mne potû‰ilo, Ïe tyto
ãasto nepûknû vykofiisÈované Ïeny o
Jarmile mluvily s nejvût‰ím uznáním.
Stejnû obdivnû o Jarmile mluví jin˘ pfiítel,

Jerry (Slávek) Hofmann. I ten vzpomíná
na spoleãné sportování, trampské písnû,
na Jarmilinu práci s dûtmi v‰ech
kamarádÛ, na její dobrotu. Také Mirjana
a Jan ·ebkovi v pamûti chovají “Ïenu
plnou elánu, z které dobrosrdeãnost vÏdy
jen sr‰ela..”
A je‰tû se vraÈme k rozlouãení Jarmiliny

spoluÏaãky, paní Vystrãilové, v Novém
Mûstû na Moravû:
“Pak pfii‰lo jaro 1990 a jako magnet

zapÛsobila Kfiiãkova slova z Bábinãina
mar‰ovského valãíku ‘domova drahého
kouzlo vlídné.’ A v kvûtnu pfiijela. Byla
iniciátorkou vydání nejen tfiídního, ale i
gymnaziálního almanachu, zakladatelkou
Spolku pfiátel gymnázia na podporu
nadan˘ch studentÛ... S opravdovou
láskou se vûnovala zaloÏení Zpûvánek,
na kter˘ch se uÏ po deváté scházíme. Z
Toronta to mûla totiÏ vyzkou‰ené. A byl
to její nápad vydat Zpûvník, shánûla
písniãky v‰ech moÏn˘ch ÏánrÛ, pfiispívala
grafickou úpravou. KaÏdoroãnû pak s
láskou a vkusem jí vlastním zpracovávala
album z posledních Zpûvánek, které vÏdy
následující rok pfiivezla nebo poslala.
Taková byla a v na‰ich srdcích a myslích
zÛstane Jarka - blond˘nka s
pomnûnkov˘ma oãima, která od maliãka
Ïila v domû na Malé uliãce, odkud se z

okna dívala na mohutné lípy katolického
hfibitova. Uprostfied, poblíÏ kostelíãka,
stojí hrob s pomníkem, na kterém jsou
vyryty podpisy obou pánÛ rodiãÛ. Pfied
hodinou jsme tam byli se spoluÏáky
poloÏit kvûtiny.”
Niãí Ïivot samozfiejmû není jen zpûv a

smích a sport. âlovûk se musí také Ïivit.
Jarmila zaãala jako tolik jin˘ch na‰ich
Ïen v domácnosti v kanadské rodinû v
Torontu, pak pracovala v bance a v 68
Publishers. Graduovala v biochemii na
Torontské univerzitû, potom studovala
návrháfiství a pracovala v architektonické
a návrháfiské firmû. Posledních patnáct
rokÛ mûla vlastní firmu.
Jarmila a Vladimír mají dvû dûti, Dereka

a Biancu. V roce 1986 se do Kanady
pfiestûhoval Jarmilin bratr Jaroslav
Puch˘fi s manÏelkou (také) Jarmilou a
dûtmi Jaroslavem a Martinou. Derek se
domnívá, Ïe nejlíp jeho maminku vystihují
slova, která uvádím ãesky i anglicky.
Napfied anglicky: “She was active in

cultivating health and spiritual wellbeing
of those she cared for”.
âesky “Jarmila byla aktivní v péãi o

zdraví a duchovní pohodu pfiátel, ktefií
potfiebovali pomoc”.
Podle Jarmilina pfiání byl popel rozhozen

do jezera na Georgian Bay, kde s rodinou
trávila mnohá krásná léta v pfiítomnosti
nejlep‰ích pfiátel. âást popele bude
uloÏena v rodinné hrobce v Novém Mûstû
na Moravû, ãást pÛjde k dcefii Biance ve
Vancouveru, a ãást zÛstane s Vladimírem
a Derekem v Torontu.
Oslava Jarmilina Ïivota je plánována na

konec záfií 2009.
Leto‰ní turnaj PIVO bude vûnován její

památce.
Vladimíru Knopovi a dûtem Derekovi a

Biance vyslovujeme upfiímnou soustrast.
Josef âermák

***

European Film Festival
Embraces Social Media

in 2009
Toronto’s one and only European film
festival launches its new Facebook group
and invites fans and followers to join and
get all the latest updates on this year’s
exciting festival.
TORONTO, June 15 - The fifth Eh!U
Meet the Europeans - European Film
Festival is pleased to announce the launch
of its new Facebook group which will
allow people to get the latest festival
updates, information about the films,
directors, actors, have discussion with
other film buffs and explore the pictures
and media from last year’s festival. This
year’s festival will take place from
November 19 to December 3 and will
continue to be Toronto’s premier
European film festival. Current
information can be easily accessible
through the festival’s Facebook group
page:
 http://www.facebook.com/
group.php?gid=10297948042&ref=mf

Jarmila Knopová
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fotografují. Mne více zajímalo de‰ifrovat
jednotlivé zemû. Pfiiznám se, mnohdy se
mi to nepodafiilo. Není to v‰ak jediná

mÛÏeme vidût sbírku obrazÛ Franti‰ka
Kupky, ale i Slavíãka a Josefa âapka.
Jednou z nejsilnûj‰ích v˘stav je v‰ak

retrospektiva Franti‰ka Ronovského v
Jízdárnû praÏského Hradu. Franti‰ek
Ronovsk˘ zemfiel v bfieznu roku 2006 a
pro‰el zajímav˘m v˘vojem po studiu na
praÏské AVU v letech 1948-1953. Pfies
kubismus a abstrakci se vrátil k figurální
tvorbû. Jeho obrazy vyprávûjí o Ïivotû,
nadûji i smrti. Obzvlá‰È silné jsou obrazy
z rodiny, obrazy umírající matky. Není
zde poplatnost dobû, kterou mÛÏete tak
ãasto spatfiit na v˘stavách
prezentovan˘ch v souãasn˘ch galeriích.

zajímavost v této zatím nedokonãené
galerii. Jinde vidíte smrt, která pfied vámi
vystoupí ze zemû, ãi houpá se nad vámi
na houpaãce.  Skvûlá je obrovská plastika
Jakuba Nepra‰e, kdy teprve pfii bliÏ‰ím
prozkoumání objevíte v ní lidské hemÏení.
Nûco jako pohled z kosmu.

VeletrÏní palác má zase pro zmûnu
v˘stavu ãeského moderního umûní, kde

Pokud máte zájem o gotické umûní, pak
jedna z nejhezãích sbírek je na Hluboké.
BohuÏel v dobû, kdy jsme tam byli, nebylo
moÏné vidût holandské umûní, které zde
má stálou sbírku. Na Hlubokou není
skuteãnû tûÏké se dostat. Po ránu tam
jede z Prahy autobus. Problém je, Ïe v
sobotu se pak dostáváte velice tûÏko
zpátky. Zvolte si proto radûji jin˘ den, kdy
jede autobus zpátky do Prahy pfied pátou
hodinou odpoledne.
Zde nás také ãekala jedna smutná

zpráva. KdyÏ pfied ãasem byli v Torontu
na nûjakém hokejovém turnaji ãe‰tí
hokejoví veteráni, zval nás sympatick˘
b˘val˘ obránce Philadelphia Flyers
Miroslav Dvofiák, abychom ho nûkdy
nav‰tívili v jeho penzionu na Hluboké.
KdyÏ jsem tam po letech koneãnû dorazil,
tak jsem se dovûdûl, Ïe pfiesnû pfied
rokem zemfiel.
JestliÏe zámek Hluboká je památkou na

dobu SchwarzenbergÛ, pak dal‰í zámek
poblíÏ Prahy v Nelahozevsi je náhledem
do ‰lechtického interiéru rodiny
LobkowiczÛ. Navíc je toto místo rodi‰tûm
nejslavnûj‰ího ãeského hudebního
skladatele Antonína Dvofiáka.

Dnes jsem dostal e-mailem zprávu o tom,
Ïe Na MÛstku si nûkdo zaskoãil na kafe.
Za dvû espresa a tfii Coca-Coly mu úãtovali
pfies 600 Kã. Je to smutné, ale staãilo zajít
do nedalekého ‰enku Vrbovec v dolní
ãásti Václavského námûstí a tam je moÏné
dostat dvû deci vína za 32 Kã. Ve vinárnû
Blatniãka poblíÏ Uhelného trhu je to je‰tû
levnûj‰í. I v turistick˘ch oblastech poblíÏ
PraÏského hradu se najdou levné hospody
jako tfieba U ãerného vola, ãi na
Malostranském námûstí toãí stále levné
pivo  U GlaubitzÛ. Problémem je, Ïe uÏ
tam není tak levné jídlo.
Pokud chcete skuteãnû kvalitnû, v hezkém

prostfiedí a ve stfiedu mûsta pojíst, pak
nejlep‰í zku‰enost jsme udûlali v
restauraci, kde trávil své mládí zpûvák
Petr Novák. Je to restaurace Demínka
mezi Václavsk˘m a Tylov˘m námûstím.

Financial

1 CDN $ 16,10 Kã
1 EURO 26,03 Kã
1 US $ 18,54 Kã
âNB - 26. 6. 2009

Kursovní lístek
100 Kã 6,24 CDN $
1 CDN $ 16,03 Kã
1 EUR 1,62 CDN $
1 CND $ 0,62 EURO
1 US $ 1,15 CDN $
1 CND $ 0,87 US $

Universal Currency Converter - 27. 6. 2009

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

Obûd je moÏné pofiídit za 99 Kã. KaÏd˘
den mají jin˘ jídelníãek. Pfii tom obsluha je
rychlá, ochotná a neobyãejnû slu‰ná.
Pfiesto, Ïe stfied mûsta se stal spí‰e

turistick˘m dostaveníãkem lond˘nsk˘ch
popeláfiÛ a Ïe v jedné z nejv˘znamnûj‰ích
praÏsk˘ch katedrál, v chrámu sv. Mikulá‰e
na Malé Stranû jiÏ nejsou bohosluÏby, ale
pouze chvíle pro modlitbu od osmi do
devíti ráno, jinak se platí vstup 80 Kã, na
Hluboké se spí‰e hovofií nûmecky a v
Karlov˘ch Varech jin˘ jazyk neÏ ru‰tinu
pr˘ nezaslechnete, je potû‰itelné, Ïe zemû
neztratila svoji identitu.

Ale‰ Bfiezina, Praha-Toronto
***

O velikém procesu…
Pokračování ze str. 1

David Černý - Entropa

Z restaurace galerie Dox

Zámek Hluboká

Galerie Dox: Když vstoupíte do místnosti, vybafne na vás Smrt

Socha Antonína Dvořáka a jeho

rodný dům v Nelahozevsi
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Skladování: 1-800-354-9046

âechomor v Torontu
O existenci tohoto hudebního souboru jsem se dozvûdûl (ach, ignorantství stáfií)
pfied nepfiíli‰ dlouhou dobou. V posledních mûsících - díky plánÛm generálního
konzula âR v Torontu, Richarda Krpaãe a celého konzulátu (ãeské Toronto má
‰tûstí, Ïe na konzulátu pracuje tak talentovaná a milá skupina lidí), a zvlá‰È po

Od roku 1995

Jediná prodejna ãesk˘ch knih v Ontariu - zasílame po‰tou
Ceny knih jsou na‰í vizitkou.

oznámení, Ïe âechomor vystoupí na Masaryktownu - jsem zaãal b˘t docela
zvûdav˘, o ãem ten âechomor vlastnû je. Nakonec z fiady dÛvodÛ (finanãní náklady,
neuspokojující pfiedprodej vstupenek, nepfiedpovídatelnost poãasí v den koncertu)
se koncert na Masaryktownu nekonal - byl pfieloÏen pod stfiechu do podniku
Phoenix v Torontu. Myslím, Ïe snad v‰ichni jsme litovali (aÏ do dne konání koncertu
17. ãervna 2009), Ïe se koncert na Masaryktownu nekonal - letní kouzlo tohoto
opravdu krásného koutku Kanady, spjatého s jménem Masarykov˘m by za
pfiedpokladu slu‰ného poãasí bylo ideálním prostfiedím pro právû takov˘ druh
muziky, jakou je âechomor proslul˘. V den konání koncertu prakticky cel˘ den
pr‰elo. A tak jsme mohli generálnímu konzulovi blahopfiát, Ïe mu jeho oficiální
pfiedpovídaã poãasí dobfie poradil. A pfii‰lo nás na koncert na ãtyfiista padesát. A ke
v‰emu zadarmo: pfiihlásilo se nûkolik korporací, které náklady koncertu hradily a
jejichÏ jména vdûãnû zaznamenávám: Technisonic Communications Ltd., United
Cleaning Services Ltd., Macro Engineering&Technology Inc., Vaticano Tratoria,
Akuna, Czechvar a TCT Ltd.
Tak jsem je sly‰el. Je to zajímavá muzika: oni vezmou lidovou písniãku (vût‰inou

odnûkud z Moravy, já jsem vlastnû poznal jen “Stojí hru‰ka v ‰irém poli”, ale mÛj
rodn˘ kraj, Slánsko, není proslul˘ jako líheÀ národních nebo i lidov˘ch písniãek) a
její prostinkou melodii skoro ut˘rají k smrti v˘buchy vtíravého rámusu a neúprosn˘m
zvukobitím. A bez ohledu nato, jestli se mi v˘sledek líbí nebo nelíbí, musím jim
tleskat, ponûvadÏ to, co dûlají, dûlají mistrnû. Líbilo se mi to? Nejsem si jist. Ale
nemohu fiíct, Ïe se mi to nelíbilo. Tak to asi rozhodne, co budu cítit pfií‰tû.
Ale jak jsem tam tak sedûl ztracen ve vlnobití zvukÛ, uvûdomoval jsem si, co v‰ecko

se zmûnilo za tûch ‰edesát let ode dne, kdy jsem vymûnil kontinenty. Padly vlády,
rozpadly se politické systémy (i ten ná‰ kapitalisticko-demokratick˘ se pûknû
otfiásl), vytvofiily se podivné ideologické nestvÛry jako tfieba ãínsk˘ kapitalisticko-
komunistick˘ systém. Ale nejmarkantnûj‰í je zmûna v roli Ïeny ve spoleãnosti,
v‰ude na svûtû, ale nejviditelnûji  v Iránu (nebo v Afghánistánu, ale i v jin˘ch
zemích), kde donedávna - a nûkde i dnes - znásilnûnou Ïenu kamenují za sexuální
prohfie‰ek!! a kde Ïeny, které pfied nemnoha lety nesmûly ukázat svoji tváfi a
vykonávaly jen nejniÏ‰í sluÏby, najednou reprezentují vût‰inu mezi studenty na
univerzitách a stojí v prvních fiadách protestu proti diktátorské vládû ve své zemi...
Druhá nejmarkantnûj‰í zmûna je ná‰ útûk pfied sebou sam˘mi: kdysi jsme byli

schopni sedût v tramvaji i jinde, nebo jít ulicí ãi parkem bez obdélníkové plechovky
pfiitisknuté k uchu; nebo tfieba sedût u okna a dívat se do padajících stínÛ a pfiem˘‰let
o tajemství Ïivota, nebo... Dnes jako bychom se snaÏili v sobû potratit kaÏd˘ pokus
o vlastní my‰lenku a roztfií‰tit ticho v nás, tûhotné poznáním. TakÏe vlastnû
argumentuji proti sobû: na‰el jsem v sobû ti‰inu uprostfied skoro hrozivé vfiavy tónÛ,
takÏe moÏná rozdíl je pouze v tom, Ïe jsme schopni dûlat nûkolik vûcí, i docela
protichÛdn˘ch, najednou.
V kaÏdém pfiípadû dûkuji âechomoru, generálnímu konzulátu i na‰im sponzorÛm

za zajímav˘ veãer.
Josef âermák

Letní pozvánka
I dnes v dobû, kdy lidé ‰etfií v‰ude a
na v‰em, se bohudík mÛÏeme setkat
s tûmi, co jsou ochotni pomáhat. Jen
díky tûmto souãasn˘m mecená‰Ûm,
tak mÛÏe svûtlo svûta spatfiit celá
fiada v˘tvarn˘ch projektÛ, které by
jinak byly odsouzeny jen do fií‰e snÛ.
Díky v‰em tûmto lidem si tak mohu
dovolit pozvat v‰echny, ktefií plánují v
ãervenci cestu do staré vlasti. Mohou
shlédnout v˘stavu ãtyfi torontsk˘ch
v˘tvarníkÛ v galerii Chodovská tvrz v
Praze. A to od 30. 6. do 2. 8. 2009.
V˘stava s názvem Kofieny se snaÏí
ukázat rozmanitost v˘tvarného
projevu a vnímání krásna ve vztahu k
pÛvodu autoru. Jedná se sice jen o
mal˘ zlomek v˘tvarné scény Toronta,
ale i tak doufám, Ïe vás obrazy tûchto
umûlcÛ potû‰í a pfiispûjí k va‰í letní
pohodû. Ani ti z Vás, ktefií se letos do
Prahy nedostanou si nemusí zoufat
neboÈ pfienos z vernisáÏe bude
moÏné shlédnout na YouTube.
Hezké léto plné slunce a krásn˘ch
záÏitkÛ vám pfieje

Standa Sedlák
***

Čechomor v Torontu Foto L. Soudek
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Točený Prazdroj a Czechvar

v západním Torontu!

Evropská i
kanadská
kuchynû!

Vyhfiívané
venkovní

patio!

20 toãen˘ch
domácích i
dovezen˘ch

piv!

Large
Screen DLP
Satellite TV

Sport

Wing
Nights

(Sun.Mon.Wed.)

Karaoke
(Fridays)

Stěhování: www.transcomtransport.com

Hanba to je - zkopat stroje

MÛj kumpán Steve, dvacet let opravuje elektroniku, si onehdy postûÏoval, Ïe více
elektroniky mu pfiichází do k‰eftu k opravû poniãené násilím neÏ po‰kozené
uÏíváním.
Mé pochyby nalomil vyprávûním o pfiístroji, do jehoÏ tlamiãky kam se vkládá DVD
byl vraÏen stolní nÛÏ; mluvil o obrazovkách rozbit˘ch úderem kastrolu ãi kladivem;
popisoval mi elektrospotfiebiãe s vytrÏen˘m kabelem jakoby nûkdo sm˘kal s
pfiístrojem drÏen˘m za kabel a pfiipojení nevydrÏelo násilí a utrhlo se.
Steve tvrdil, Ïe blesky a ‰oky z elektrické sítû nenadûlají tolik ‰kody jako  dálkov˘
ovládaã vrÏen˘ na obrazovku s úmyslem poniãit pfiístroj a udûlá ‰kodu, kterou on
diagnostikuje jako násilí proti elektronice.
Chechtal jsem se tomu a Steve mne pozval, abych vidûl bakelitovou skfiíÀ televize,
na které jsou rozeznatelné tfii záseky sekerou a fiekl, Ïe násilí proti elektronice  valem
pfiib˘vá.
„Proã by násilí proti elektronice  pfiib˘valo?“ optal jsem se a on fiekl, „Ïe valná vût‰ina
uÏivatelÛ elektroniky neví jak elektroniku zvládnout, protoÏe pfiístroje jsou víc a víc
komplikované a lidé ménû a ménû trpûliví a více frustrovaní...
Vzpomnûl jsem si a vyprávûl Stevovi o svém známém, kter˘ opravuje automaty k
prodeji plechovek s nápoji a rÛzného zboÏí, jenÏ mi vyprávûl jak ãasto je pfiíklopka
k v˘deji zboÏí  po‰kozena zákazníkem jen proto, Ïe pfiístroj vzdoruje vydat, co
zákazník uÏ zaplatil.
Steve se zamyslil a fiekl: Lidé lidem mohou vynadat, ale stroj mlãí a zasluhuje trest.
Pfiidal jsem: „Moje Ïena Eva automaty miluje a umí z nich dostat, co má dostat. Já
sám se elektronick˘m automatÛm vyh˘bám; asi kvÛli své tuposti ãíst instrukce...
„Nikdo neãte instrukce,“ zvolal Steve.
V sobotu jsme se vraceli z v˘letu a cestou domÛ jsme zajeli k pumpû natankovat.
KdyÏ jsem platil za plnou nádrÏ, (nikdy neplatím kartou jen penûzi), dívka v pokladnû
mi nabídla, Ïe za ãtyfii dolary mi umyjí auto, coÏ normálnû stoji osm. Zahamounil
jsem a dostal kupón na umytí auta za ãtyfii dolary. Místo, abychom pokraãovali v
cestû, jsme od pumpy odboãili podle ‰ipky k myãce aut.
Eva zastavila pfied kovov˘mi vraty a ãekali jsme na hocha, kter˘ vÏdy pfii‰el s
pozdravem, vzal kupón a pokropil auto ‰ampónem neÏ jsme vjeli pod sprchy. Nikde
nikdo, ãekali jsme.
Za námi pfiijel dal‰í vÛz, zahoukal, a pokynul, abychom jeli do zavfien˘ch dvefií. Eva
popojela ke dvefiím, ty se otevfiely, vjela do polosvûtla a dvefie se za autem zavfiely.
Jak uÏ jsem napsal, nejsem pfiítelem automatÛ a Eva je, a hned si v‰imla nalevo
blikající tabulky pfiikazující JEë! Pomalu jela a dal‰í tabulka blikala COUVNI! a Eva
couvala a svûtelná tabulka blikala STÒJ! Stali jsme v té potemnûlé betonové
místnosti a ãekali nevím na co.
Náhle zleva sjela od stropu hadice ze které pr˘‰tila ‰amponová pûna pokr˘vající
auto nejdfiív zleva, pak zprava, zepfiedu a zezadu a teì jsme sedûli ve tmû a ãekali
co bude dál. Já byl na pokraji paniky otevfiít dvefie a prchnout z této hrobky, v ãemÏ
mi Eva zabránila. Ozvaly se na neprÛhledném autû údery tryskající vody splachující
‰ampón, nejdfiív zleva, pak zprava, kolem dokola. Svûtelná tabulka blikala POPOJEë,
o pár metrÛ dál STÒJ!. Rám nad autem zaãal huãet uragánem vzduchu, kter˘
odmetal kapiãky vody a su‰il karosérii. Rám pojíÏdûl dopfiedu, dozadu, uragán
huãel a auto osychalo. Tfiikrát tam a zpátky, pojíÏdûl osu‰ovací rám, pak se otevfiela
vrata a cedule kfiiãela HOTOVO, MÒÎE· ODJET A P¤IJEë ZAS!
„Mne tu uÏ neuvidíte,“ zakfiiãel jsem pfies rameno na zavírající se dvefie a byli jsme
na slunci.
Evû se to velice líbilo, ale já byl zhnusen, Ïe máme umyté auto bez doteku lidské
ruky. Tady je‰tû minul˘ rok pobíhali dva kluci, asi studenti co si pfiivydûlávali o
víkendu, navádûli fiidiãe dovnitfi, poradili, co dûlat, hadrem otfieli kam trysky
nedosáhly. Teì to dûlá stroj...
Nepamatuji si, Ïe by Eva mûla z automatiky  paniku ãi nedostala co chtûla. Po
desáté veãer si sedne pfied kulturu, tak fiíká televizi s pfiíslu‰enstvím, vezme do roky
tfii ovladaãe a nastaví zábavu z televize, ãi z videa nebo DVD, jak chce a nikdy se
nesplete. Prostû jsou lidé, kter˘m technika necuchá nervy a nepouÏívají sekeru, aby
televizi ukázali, kdo je pánem civilizace.
Vãera nám pfii‰la firma nainstalovat nov˘ kotel vzdu‰ného topení; ten star˘ nám
slouÏil tfiiadvacet let co jsme koupili tento barák; máme teì topn˘ stroj, kter˘ zabírá
polovinu místa, má dvojnásobnou úãinnost a kompletní automatiku. Dfiíve jsme mûli
v jídelnû termostat, na kterém byly ãísla stupÀÛ Celsia a pod tím packa, kterou se
nastavilo jaké teplo chceme v baráku mít.

Tento manuální a mil˘ termostat nahradil digitální, kde se naprogramuje teplota
pfies den a úspornûj‰í teplota v noci. Îertoval jsem, Ïe ten stroj by mûl taky vafiit kafe
a ãistit boty. Vzal jsem instrukãní pfiíruãku a zkusil nastavit program, abychom od
sedmi ráno do pÛlnoci mûli teplotu 19°C a od pÛlnoci do sedmi ráno 17°C v baráku.
Za pÛl hodiny jsem nenastavil nic a vztekem se mi dûlaly mÏitky pfied oãima.
Namísto, abych pfiinesl kladivo a rozmlátil tu pfií‰ernost, zavolal jsem Evu: ani
nemrkla do instrukãní kníÏky, selsk˘m rozumem nastavila ãas, pak poÏadované
stupnû a bylo to hotovo.
UÏ dávno se nekrãím hanbou, Ïe elektronika mne deprimuje. Popravdû to, Ïe pí‰u
tento blábol do poãítaãe je mi dost, kam aÏ chci a s dal‰ím pokrokem a automatizací
mi dejte pokoj.
Dnes pfii‰el Jamie, mÛj partner v byznysu, chvíli se mi díval pfies rameno co pí‰u,
a pak fiekl: „Jak má‰ tu staroÏitnost dlouho?“ Mínil mÛj poãítaã.
„Necelé tfii roky,“ fiekl jsem.
„Potfiebuje‰ nov˘ a lep‰í,“ fiekl Jamie definitivním hlasem a ‰el s Evou probrat
konfiguraci.
„Já nic nového nechci,“ volal jsem v panice do vedlej‰í kanceláfie, neb jsem vûdûl
Ïe v‰e bude jiné, lep‰í a k vzteku. Sly‰el jsem slova, jako external hard drive, USB
hub a podobnû pfií‰ernosti. Kdybych se dlouhodobû odmlãel, coÏ se mÛÏe stát,
dÛvodem je mÛj nov˘ a lep‰í poãítaã - kter˘ bude tak skvûl˘, Ïe budu v té skvûlosti
úplnû ztracen.

Ross Firla - Sudbury
***

Mal˘ úkol na pfiem˘‰lení:
¤ídí‰ auto a udrÏuje‰ konstantní rychlost. Po
tvé pravé stranû je hlubok˘ sráz. Nalevo od

Ménû chlastat a rychle slézt z dûtského
kolotoãe!

tebe jede obrovské poÏární vozidlo a udrÏuje
stejnou rychlost jako ty.  Pfied tebou cválá
prase, které je zjevnû vût‰í jako tvoje auto a
proto ho nemÛÏe‰ pfiedjet. Zezadu tû
pronásleduje vrtulník letící na úrovni terénu.
Prase a vrtulník mají pfiesnû takovou rychlost
jako tvoje vozidlo.
Co musí‰ udûlat, aby ses v bezpeãí dostal z
této situace?
Dobfie si to promysli!
Jestli si neví‰ rady, vysvûtlení je zde…

 Domestic help,
house cleaning.

Monday’s only. At least
5 years experience.

References welcome.
Call Didi at 416-727-1305.

1906-12
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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:

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ a TV seriálÛ
nabízí premiérovû celou fiadu oblíben˘ch seriálÛ,
které navazují na pfiedchozí velice úspû‰né ãásti

Přeprava: 1-800-354-9046

Pepíãkovi trampoty
Pepíãek a Ïloutenka

Pepíãek se ve ‰kole chlubí uãitelce, Ïe
jeho sestra má Ïloutenku. Uãitelka ho
po‰le domÛ, aby to dûti nedostaly. Za
t˘den ho potká a ptá se.
“Tak co, Pepíãku, jak se dafií sestfie?”
“Jó, to já nevím, paní uãitelko. To víte,
neÏ sem dojde z Austrálie dal‰í dopis, tak
to chvíli potrvá...”

***

Pepíãek a rozdíl mezi chlapci
a dûvãaty

Pepíãek pfiijde Ïe ‰koly a v Ïákovské
kníÏce má napsáno od pani uãitelky:
“Vypadá to, Ïe vá‰ syn má velké problémy
s pochopením rozdílu mezi chlapci a
dûvãaty, mohla byste s nim o tom
promluvit?”
Maminka vezme Pepíãka za ruku, odvede
jej po schodech do loÏnice, zavfie dvefie
a povídá: “Pepíãku, tak nejdfiív sundej
moji blÛzu.”
Pepíãek rozepne její blÛzu a sundá ji.
“Teì sundej moji sukni.”
Pepíãek sundá její sukni.
“Teì sundej moji podprsenku.”
Pepíãek sundá její podprsenku.
“Teì sundej moje kalhotky.”
Pepíãek sundá její kalhotky.
“Pepíãku, prosím tû, uÏ nikdy nechoì do
‰koly v mém obleãení.”

***

Pepíãek dojde pozdû do ‰koly
Pfiíjde Pepíãek pozdû do ‰koly a omlouvá
se: “PromiÀte, já jsem se opozdil, protoÏe
jeden pán na autobusové zastávce ztratil
desetikorunu.”
“A ty jsi mu ji pomáhal hledat?”
“Ne, já jsem na ní stál!“

***

Pepíãek se hlásil
Pepíãek fiíká tatínkovi: “Tati, dnes jsem
se jako jedin˘ hlásil!”
“Jo? A na co se paní uãitelka ptala?”
“Kdo nemá domácí úkol...”

***

Pepíãek ve ‰kole
Pani uãitelka se ptá dûtí ve ‰kole ãím je
tatínek naãeÏ Pepíãek odpovídá: “MÛj
tatínek je prostitut.” Pani uãitelka fiíká:
“Jak jsi na to pfii‰el Pepíãku.” “Prosím on
kdyÏ jde ráno do práce, tak fiíká, tak uÏ
jdu zase do toho bordelu a maminka fiíká
jo, jo, kdyby ty kurvy alespoÀ víc platily.”

***

Pepíãek...
Jde tatínek s mal˘m Pepíãkem na
procházku a potkají cizího pána. Pepíãek
ho vzornû pozdraví, pán odpoví a kdyÏ
zajde, tak se tatínek zvûdavû ptá: Ty toho
pána zná‰? Pepíãek odpoví: Ano, to je
pán z ochrany ovzdu‰í. Tatínek se ptá: A
jak to ví‰? Pepíãek: No, on k nám chodí,
vÏdycky kdyÏ nejsi doma a ptá se
maminky, jestli je ãist˘ vzduch.

***

EDEN
Seriál ‰esti napínav˘ch pfiíbûhÛ ze souãasnosti, jejichÏ hlavním hrdinou je

detektiv Honza Boudn˘, kter˘ je pfii policejním zásahu postfielen a v
dÛsledku svého zranûní doÏivotnû upoután na invalidní vozík, nicménû

stále úãinnû detektivÛm pomáhá.
***

P¤ÍKOPY
Série ‰esti pfiíbûhÛ volnû navazující na seriály Námûstíãko a Náves a rozvíjí

dal‰í osudy nûkter˘ch postav, které dále sleduje.
***

POSLEDNÍ SEZÓNA
Dramatick˘ seriál sleduje osudy profesionálního hokejisty, kter˘ se po

letech úspû‰ného pÛsobení v Kanadû a USA vrací do vlasti. Av‰ak v‰ecko
je jinak…

***

Voda udefiila na jihu âech
Praha-právo/zr-Velká voda vtrhla o víkendu i
na jih âech. Je‰tû pfiedtím zabíjela na
Jesenicku. Tam zahynuli velitel jednotky
dobrovoln˘ch hasiãÛ a muÏ, kter˘ se snaÏil
zachránit svÛj majetek.
V obou pfiípadech ‰lo o takzvanou bleskovou
povodeÀ, kterou zpÛsobily pfiívalové de‰tû
provázející boufiky. Poãet obûtí povodní uÏ
stoupl na 13.
Boufie s lijáky se pfiehnaly pfies Jesenicko z

pátku na sobotu, Prachaticko a Strakonicko i
ãást âeskokrumlovska a âeskobudûjovicka
pak zasáhly v sobotu ãasnû veãer a v noci na
nedûli. Hasiãi museli evakuovat stovky lidí.
Policisté vãera nemûli v Jihoãeském kraji

hlá‰ené Ïádné obûti na Ïivotech. Bez proudu
byly stovky domácností.
Rozvodnûná Blanice vyhnala po ãtvrté hodinû

v nedûli ráno stovky lidí z domÛ na Prachaticku
a Strakonicku. Pravdûpodobnû nejvût‰í ‰kody
napáchala ve Strunkovicích nad Blanicí, kde
se vlila do asi 25 domÛ. Nûktefií lidé opou‰tûli
místnosti sv˘ch obydlí témûfi na poslední chvíli,
je‰tû v polospánku.
„Nyní evidujeme 379 evakuovan˘ch, ale

mÛÏe jich b˘t víc. ZachraÀovali jsme napfiíklad
dva lidi z utopeného auta, 80 lidí ve Volyni, 40
v Horním Pofiíãí a 140 z letního tábora ve

Stfielsk˘ch Ho‰ticích,“ sdûlil vãera dopoledne
operaãní dÛstojník jihoãesk˘ch hasiãÛ Michal
Halada.
Vysvûtlil, Ïe hasiãi nejprve vyjeli na ãerpání

vody, bûhem chvíle ale dostala pfiednost
záchrana lidsk˘ch ÏivotÛ.
·ok zaÏila obec Pfiedslavice na Strakonicku.

V sobotu kolem osmé veãer se pfies vesnici
najednou pfievalila ohromná masa vody.
Zatopila asi deset domÛ. Pfiitom obcí normálnû
protéká jen uzouãká vodní struÏka. Nyní se z
ní stal desetimetrov˘, metr hlubok˘ tok, kter˘
mûl sílu niãit zdûné ploty a zvedat dokonce i
betonové podlahy.
V nedaleké Volyni mûstsk˘ úfiad informoval

obyvatele o stavu ohroÏení v nedûli v pÛl páté
vefiejn˘m rozhlasem. K sedmé se pak uÏ fieka
VolyÀka vylila ve mûstû z bfiehÛ a zaãala
zaplavovat níÏe poloÏené ãásti mûsta.
Jihoãesk˘ hejtman Jifií Zimola (âSSD) vãera

vyhlásil pro kraj stav nebezpeãí. Potrvá do
pfií‰tí nedûle. KvÛli situaci zasedla krajská
protipovodÀová komise. Nejvût‰í starosti dûlá
Husinecká pfiehrada, která leÏí nad
postiÏen˘mi obcemi. Odtékalo z ní 134
kubick˘ch metrÛ vody za sekundu. „Normální
je odtok kolem 20 kubíkÛ, v roce 2002 jich
teklo vrchem 220 za sekundu,“ pfiiblíÏil
operaãní dÛstojník jihoãesk˘ch hasiãÛ Halada.
Byla nafiízena evakuace kempÛ u fieky Otavy.

U VodÀan zasahoval policejní vrtulník.
ZachraÀoval ãtyfii obyvatele, ke kter˘m nebylo
moÏné se jinak dostat.
Na Ïeleznici byla uzavfiena traÈ

Volynû-Strakonice a VodÀany-Prachatice.
âeské dráhy nasadily v úsecích náhradní
autobusy.
Pomoci se zdoláváním povodnû v

Jihoãeském kraji je pfiipravena i armáda. K
dispozici je 450 lidí a 40 kusÛ Ïenijní techniky.
Intenzivní de‰tû prudce zvedly hladinu fiek

také na Klatovsku a Su‰icku. Hasiãi mûli v
noci uÏ desítky v˘jezdÛ, evakuovat museli
napfiíklad nûkolik lidí v Janovicích nad Úhlavou
a v Klatovech.

***

Meãiarovi pribudli ‰tyri domy
BRATISLAVA-sme/Kern-Filla Celkovo 120 poloÏiek
v kategórii nehnuteºnosti  a tri v kategórii hnuteºn˘
majetok. To obsahuje majetkové priznanie predsedu
HZDS Vladimíra Meãiara, ktor˘ vãera zverejnili na
stránke parlamentu.
Meãiar mal podºa dokumentu ku koncu minulého

roka dva byty a osem domov, z ktor˘ch sedem
opisuje ako rodinn˘ a ôsmy iba ako dom.
V roku 2007 obsahovalo Meãiarovo priznanie len

28 poloÏiek v kategórií nehnuteºnosti. Vtedy vykázal
dva byty a ‰tyri domy.
ëal‰ími poloÏkami v Meãiarovom priznaní 2008

bola 57-krát orná pôda, 9-krát záhrady, 14-krát
zastavané plochy a nádvoria ãi dve garáÏe. Akú
hodnotu, prípadne rozlohu majú jeho nehnuteºnosti,
sa v‰ak z priznania nedá ani len odhadnúÈ.
Îe predsedovi HZDS pribudne za rok iks

nehnuteºností, o ktor˘ch ani jeho tlaãové nevie
povedaÈ, odkiaº sa vzali, je najlep‰ou ilustráciou,
Ïe systém priznávania majetku verejn˘ch
funkcionárov nie je ideálny.

***
Predseda HZDS zarobil v roku 2007 ako poslanec

675 600 korún a o rok neskôr 726-tisíc. Iné príjmy
nevykázal.
Ak˘m spôsobom a za ão si Meãiar ‰tyri ìal‰ie

domy zaobstaral, nie je z priznania jasné. „Sú to
staré domy a keby mal predseda ãas, tak vám ich
ukáÏe. Len teraz ho nemá,“ povedal ‰éf tlaãového
odboru HZDS Jozef ·ucha.
Presnej‰ie sa podºa ·uchu predseda o svojch

nehnuteºnostiach nevyjadril. Nepovedal vraj ani to,
kde domy leÏia, ãi ich kúpil, prípadne naodbudol
in˘m spôsobom.
Na poloÏky e‰te obsiahlej‰ie majetkové priznanie

má podpredseda SDKÚ Ivan Miklo‰. Vlastní veºk˘
poãet parciel ornej pôdy, ale iba jeden dom, byt a
dve hospodárske budovy. Oproti roku 2007 si
nepolep‰il.
Poãiatek si polep‰il
Okrem Meãiara sa darilo aj in˘m politikom. Minister

financií Ján Poãiatek (Smer) v roku 2007 vykázal
okrem platu ãlena vlády aj príjem 15 miliónov
korún.
Rovnak˘ príjem priznal aj rok predt˘m. Ale minul˘

rok mu jeho „iné príjmy“ narástli na 29  miliónov
korún.
Poãiatek má podºa priznania ne‰pecifikované

podiely v rôznych firmách.
âo spôsobilo zdvojnásobenie ministrov˘ch príjmov,

to v‰ak Poãiatek tají. „Minister si splnil zákonnú
povinnosÈ. V prípade, Ïe by nastala zmena zákona,
je samozrejme pripraven˘ poskytnúÈ aj bliÏ‰ie
informácie,“ povedal jeho hovorca Miroslav ·mál.
V majetku Poãiatka sú v kategórii hnuteºn˘ch vecí

nad 283 500 korún obrazy a sochy, náramkové
hodinky a iné ‰perky aj odevy.
Minister s druh˘mi najvy‰‰ími vedºaj‰ími príjmami

Robert KaliÀák (Smer) zarobil popri plate ministra
8,5 milióna korún, ão je o 600-tisíc menej ako v roku
2007.
Majetok pribudol aj predsedovi parlamentu Pavlovi

Pa‰kovi (Smer). Oproti roku 2007 má o jeden byt a
garáÏové státie viac. Jeho hovorca Jozef Pl‰ko na
otázku, kde na to vzal, neodpovedal.
Majetkovo si naopak nepolep‰il premiér Robert

Fico. Naìalej vlastní dva byty, chatu a mediálne
slávnu vinicu. Okrem toho má dve autá, podielové
listy aj úspory. Za rok 2008 zarobil 1,283 mililóna
korún.
Najlep‰ie zarábajúcim bol minister spravodlivosti

·tefan Harabin (za HZDS). V roku 2008 zarobil
1,569 milióna korún.
Parlament nezverejní v‰etko z formulárov politikov
Údaje, ktoré zverejÀuje parlament na svojej

stránke, v‰ak nie sú ani zìaleka doslovn˘m
prepisom priznaní politikov.
Podpredsedníãka SDKÚ Iveta Radiãová na

internete zverejnila fotokópiu formulára Národnej
rady, ktor˘ odovzdala za rok 2007. Pí‰e sa v Àom

napríklad, Ïe vlastní rodinn˘ dom v obci Nová Ves
pri Dunaji.
Vypísala kolónku katastrálne územie, na

predtlaãené ãíslo doplnila ãíslo listu vlastníctva a
uviedla, Ïe je majiteºkou 100-percentného podielu.
Na parlamentnej stránke je v‰ak uvedené iba
„rodinn˘ dom“.
Do parlamentného formulára napísala, Ïe vlastní

vybavenie domácnosti v hodnote zhruba 500-tisíc
korún, táto suma sa  uÏ v‰ak na stránke parlamentu
neobjavila.
B˘val˘ minister Ïivotného prostredia za SNS podºa

majetkového  priznania pri‰iel o v‰etko. V
skutoãnosti iba nepochopil, ão mu ukladá zákon.
K˘m bol Ján Chrbet z SNS poslancom, viedlo sa

mu podºa majetkov˘ch priznaní dobre. Ale keì sa
stal ministrom Ïivotného prostredia, pri‰iel skoro o
v‰etko.

***

Press/E-mail
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NEVIDITELN¯ BLAHOBYT a P¤EÎRANÁ SPOLEâNOST
Dennû v na‰em obchodû prodávám 28 druhÛ ãerstvého chleba. Dennû je zhruba tfietina lidí
nespokojená, Ïe nenajdou ten - v pofiadí jiÏ devûtadvacát˘ - typ peãiva. Pfiitom za svého
mládí stejnû jako u nás znali pouze druhy dva. A byli ‰Èastni.
To je jen mal˘ pfiíklad z tisíce maliãkostí. Lidé jsou nespokojení,
- Ïe v lednu neseÏenou jahody (a kdyÏ ano, Ïe jsou drahé),
- Ïe hru‰kov˘ jogurt je jen ten od Danone a ne ten od Müllera. Vydû‰en˘ chlap volá mobilem
od regálu tûstovin,
- Ïe nemají ta kolínka bez vroubkÛ, ale jen ta s vroubkama a jestli nemá skoãit do auta a sjet
pro nû do sousedního mûsta...
Nejde o to, Ïe by to byl problém jen nûjak˘ch rozmazlen˘ch ItalÛ - v‰ude v Evropû, vãetnû
âech - je to podobné. Nepí‰i o rozdílu mezi “bohat˘m” Západem a “chud˘m” V˘chodem...
z tohoto rozdílu v praktickém Ïivotû zb˘vá stále více uÏ jen m˘tus. Zdej‰í podhorské údolí
u Vicenzy je sice z hlediska zamûstnaneck˘ch pfiíjmÛ bohat‰í, neÏ fieknûme na‰e Vysoãina,
zato Praha by ho mohla strãit do kapsy. Mluvím o materielním skoku bûhem jediné generace,
kter˘ je tady obrovsk˘, u nás vsak snad je‰tû vût‰í.
Ekonom âSOB Tomá‰ Sedláãek - je sugestivní chlapík - uÏívá trefné pfiímûry - a hovofií o
problému spoleãnosti, pfiesycené spotfiebou a pfiitom stále ménû spokojené. Hovofií o dvaceti
letech ekonomického rÛstu, kdy jsme bohatli tak, jako nikdy v dûjinách.
V‰ichni. Evropané, Italové, i âe‰i, Ameriãané dokonce dvojnásob, na dluh. A to nelze dûlat
donekoneãna. Ekonom Sedláãek: “Lidem doporuãuji pÛst, vládû ov‰em radím rozpumpovat
rÛst.” Z hlediska makroãísel jsme bohatli a ãasto si Ïili nad pomûry. To se spoustû lidí nezdá.
Kam se skryl ten blahobyt z mikropohledu v‰edního Ïivota? Máme ve v‰em vût‰í v˘bûr.
Jednotlivé vûci jsou v˘konnûj‰í a pracujeme na nû ménû neÏ kdysi.
Problém je v tom, Ïe je nesrovnatelnû více pfiíleÏitostí k utrácení.
1/ = Jídlo: Pfied 20ti lety na nûj padla aÏ polovina rodinného pfiíjmu. Dnes je to tfietina,
ãtvrtina. Ov‰em aÏ dal‰í ãtvrtina dnes padá na komunikace (mobil, internet, kabelová TV),
o ãem se kdysi ani nesnilo.
2/ = Nebo drogerie: za svého dûtství pamatuji m˘dlo a ‰ampon. Nic víc. Dnes máme u vany
na kaÏd˘ typ vlasÛ specielní ‰ampon, dále kondicioner a balzám, pûnu do koupele, sÛl do
koupele, tekuté m˘dlo na ruce, sprchov˘ gel na tûlo, tûlové mléko, a zvlá‰tní ‰ampon na
intimní partii.
3/ = Sportovní pomÛcky: dfiíve jsem drandil na universálním kole v tren˘rkách nebo
teplácích. Dnes je na hory mountain-bike, na asfalt rychlostní kolo s carbonovou vidlicí,
cyklistické kalhoty s vycpan˘m rozkrokem, cyklistické triko s odsáváním potu, cyklistické
boty s klipsnou, cyklistické rukavice, cyklistická pfiilba a cyklistické br˘le. Zvlá‰tní
speciální sadu obleãení: zvlá‰È potfiebujete do posilovny, na bûhání, na lyÏe nebo skateboard.
KdyÏ jsem jednou vstoupil ve star˘ch trenclích do posilovny... no, vypadal jsem v tom
specializovaném spolku dost divnû...

4/ = Speciálním pfiípadem je tzv. Nová kanceláfiská vrstva: Jde o mladou a stfiední generaci,
pracující v kanceláfiích Prahy, ale i vût‰ích krajsk˘ch mûst, mající vesmûs slu‰né pfiíjmy a
jejíÏ Ïivotní styl se nejvíce blíÏí evropskému prÛmûru. V konzumu.
Vím o ãem mluvím, sám jsem do její praÏské varianty 10 let patfiil. Jezdí na lyÏe do Alp, za
teplem k Rudému mofii, do Tunisu nebo ·panûlska, pfiípadnû si bûhem roku odskoãí na
víkend do nûjakého evropského mûsta (kdyÏ jsou ty letenky teì tak levné...). Mobil,
notebook, pfiehrávaã MP4 a dal‰í nezbytnosti mûní za ménû neÏ dva roky...
Pracují v nov˘ch palácích ze skla a oceli a zkuste si tam pfiinést rendlík s knedlíkama od
veãefie...
Proto kolega skoãí pro bagety, pizzu ... nebo se jde spoleãnû na obûd do restaurace... i pfies
to, Ïe firma pfiispívá na stravenky, to nûco stojí. KaÏd˘ den.
V rámci sociální hygieny provozuje 3-4 moderní sporty s odpovídající v˘bavou a obleãením
(viz v˘‰e), úãastní se nárazov˘ch aktivit jako skákání z letadla a mostu, paintball nebo
alespoÀ firemní bowling. Desetitisíce lidí. Nejãastûj‰í konzumenti hypoték, spotfiebních
úvûrÛ a pfiekroãen˘ch limitÛ na úãtu. Souãasná ekonomická krize znamená, Ïe se tento
zbûsil˘ “kolotoã spotfieby pro je‰tû vût‰í spotfiebu”o nûco zpomalí (jak lze laicky pfieloÏit
vládní “stimulace rÛstu ekonomiky”) . Nikdo nebude mít hlad, vût‰inou nebude muset ani
slevit ze svého spotfiebního standardu. To nejhor‰í, co se mÛÏe stát, je, Ïe pfiijde o místo v
nepfiíli‰ efektivním podniku a stát jej bude platit, dokud si nenajde práci novou. I tato
nezamûstnaná men‰ina v‰ak bude po dobu nezamûstnanosti - kupovat a jíst stejné potraviny,
bude dále psát SMSky ze stejného mobilu, uÏívat bytu, auta, kola, elektfiiny stejnû jako dfiív.
MoÏná odloÏí dovolenou v cizinû nebo v˘mûnu auta.
V tom spoãívá ona neviditelnost blahobytu a zároveÀ doby... Mám více, neÏ jsem mûl v
dûtství, více, neÏ mûl mÛj otec, dûd a jak˘koli pfiedek. Ale místo uspokojení cítím frustraci.
Pfiede mnou se s kaÏdou získanou vûcí roz‰ifiuje propast “nutnû potfiebuji a je‰tû nemám.”
Pfiíãina tkví v prazákladu lidské povahy - na v‰e lep‰í si bleskovû zvykne a pov˘‰í to na
normu. V‰e ostatní je automaticky hor‰í a nepfiijatelné.
Nejsem apo‰tolem boje proti konzumu. Ani zenov˘m mágem, kter˘ levituje nad svûtsk˘m
shonem a káÏe odfiíkání. Sedím s vámi také u stolu a s celou kumpanií si vesele cpu bfiicho.
NechÈ se lidé pfiecpou k smrti.
Nebo…
NechÈ si hladoví podle své diety. NechÈ mají svobodnou volbu.
To co chci, je ukázat, u jak bohatého stolu sedíme (aniÏ bychom si to uvûdomili).
Îe uÏ ani nejíme z hladu, ale vym˘‰líme si delikatesy, abychom trumfli sousední stÛl.
Tfieseme se strachy ze zmûny, kterou naz˘váme krizí, byÈ je to jen pfiestávka mezi jedním
a druh˘m, je‰tû skvûlej‰ím chodem, kter˘ ãí‰ník servíruje. A Ïe - pokud nechceme pfiímo
pfiestat jíst a drÏet pÛst - je dobré tu a tam otevfiít oãi a nechat se zasáhnout zábleskem
uspokojení. Abychom pfies v‰echen stres a fÀukání z té Ïranice ... alespoÀ obãas nûco mûli.

 Vít Kuãík

Preão mám rád slovenãinu?
„Na Slovensku máme nieão, ão má cenu zlata. Sú to ºudia.
KaÏd˘ má nieão v sebe. Myslím t˘m talent. Moja mamka má
talent na ãesanie. Moja babka prekrásne spieva ºudové
piesne. Moja pani uãiteºka má talent na to, Ïe je super
uãiteºka. Moja kamarátka vie pekne recitovaÈ. Moji spoluÏiaci
vedia krásne pomôcÈ a poradiÈ aj v ÈaÏk˘ch chvíºach a robiÈ
dobré skutky. Chcem ÏiÈ medzi t˘mi, ktor˘ch mám najrad‰ej,“
ãítame v ‰tvrtáckej úlohe Michaely z Vranova nad Topºou.
Iste aj preto, Ïe deti smú vyrozprávaÈ bezprostredné záÏitky,
nie je im zaÈaÏko písaÈ nepovinn˘ sloh. SúÈaÏ Preão mám rád
slovenãinu, preão mám rád Slovensko nevyhºadáva literárne
talenty - a predsa spôsob ako ‰koláci o Slovensku a slovenãine
pí‰u, je objavnej‰í ako mnohé literárne experimenty. A tak je
aj z prác laureátov 17. roãníka súÈaÏe zborníãek, v ktorom
nás mnohé pote‰í. Veì ho vytvorili najmlad‰í pamätníci
cel˘ch dejín Slovenskej republiky: „Keì som sa narodil,
mala Slovenská republika len tri roky. Nemala predo mnou
veºk˘ náskok. Veì ãoÏe sú to tri rôãky. Ale koºko slávy na‰a
vlasÈ preÏila za svojich ‰estnásÈ rokov“ (siedmak Enriko zo
Semerova). „Slovensko má nielen talent, ale aj krásnych
ºudí. To krásno je zasiate v ich du‰i“ (deviataãka Kristína z
Paty). „Cítim, Ïe tu ºudia majú srdcia z medovníkového
cesta“(ôsmak Luká‰ z Dechtíc). „Hanba tomu, kto haní
svoju krajinu v cudzine, len aby nevyzeral zle“ (Michaela,
prváãka na strednej ‰kole v Bardejove). „Láska k otãine a
materãine vchádza do ãloveka akosi nebadane a prirodzene“
(tretiaãka Jarmilka z Bodono‰a v Rumunsku). „âi sa
slovensk˘ jazyk v Srbsku aj naìalej zachová, to závisí len od
nás. Musíme ho pestovaÈ a prená‰aÈ z pokolenia na pokolenie“
(pätnásÈroãn˘ Ján, Báãsky Petrovec, Srbsko). „A vedia Slováci
na Slovensku, Ïe vo Vojvodine teãie aj slovenská krv?“
(prvák na strednej Stanislav, Báãsky Petrovec).
Pozorujú, vnímajú, nachádzajú presné slová. Objavujú, ão
my dospelí uÏ nikdy neuvidíme, a z objavov sa te‰ia spôsobom

sebe vlastn˘m: „To na‰e a s bodkami závidí aj Dán v
Kodani“ (‰iestaãka Dominika zo Stupavy). „Veì Slovák sa
nestratí, nepustí hneì do gatí“ (piataãka Bibiana z Kolty).
„A tie Tatry, keì uÏ máme, lykoÏrútom si  nedáme“ (‰iestak
Matú‰ z Likavky)...
Toto v‰etko sa nám vysypalo zo ‰kolskej písanky.
Aj vìaka súÈaÏi deti zistili, Ïe „slovenská vytrvalosÈ je hodna
Guinnessovej knihy rekordov“ (piataãka Gabriela z Kysáãa
v Srbsku). A ãi nie je najkraj‰ou pointou súÈaÏe udivená veta
tretiaãika Tomá‰a z Galanty: „Ani by som nebol povedal, Ïe
na‰e Slovensko je také prenádherné...“
Do 17. roãníka súÈaÏe pri‰li po‰tové zásielky s vybran˘mi
úlohami zo 139 ‰kôl a 109 miest na Slovensku (abecedne od
Bajerova po Îeliezovce), ale aj zo ‰iestich krajín za hranicami.
Nájdite si na mape Chorvátska Ilok, Jelisavac, Josipovac,
Markovac a Na‰ice, v Srbsku Kysáã, Selenãu a Báãsky
Petrovec, v Rumunsku Bodono‰ a Nadlak, na Ukrajine
UÏhorod a nezatvárajte atlas! Po sedemnástich rokoch  je
súÈaÏ o slovenãine takmer celosvetová - lebo úlohy pri‰li aj
zo Slovenskej katolíckej misie v Mníchove v Nemecku a z
Katolíckej ‰koly sv. Juraja v kanadskej Ottawe (a spomeÀme
si na úlohu z Pertu v Austrálii v ktoromsi predchádzajúcom
roãníku).
   AkoÏe by sme sa nete‰ili na slávnosÈ vyhlásenia v˘sledkov
v Nov˘ch Zámkoch, kde nás na námestí tradiãne oãakáva
prv˘ kodifikátor spisovnej slovenãiny Anton Bernolák.
SedemnásÈroãní mladí ºudia sú predobrazom v˘bu‰nej
tvorivosti, nekonvenãnosti, citu. Azda aj preto novozámockí
hostitelia niekoºkonásobne prekvapili: inovovan˘m
programom pri Bernolákovej soche, kde v roku 160. v˘roãia
úmrtia Jána Hollého odznelo pásmo z jeho poézie, skú‰obn˘
kameÀ i sláva prvej kodifikovanej podoby slovenãiny (a
trochu zlomjaz˘ãek pre na‰e storoãie), vynovená bola aj
scéna v Kultúrnom centre NábreÏie. Poãas predstavovania

laureátov premietali sa na nej obrazy Slovenska, a keì
program vrcholil, spoznávali sme nositeºov najvy‰‰ích
ocenení z videozáznamu tak, ako Ïijú v peknej prírode a
ãistou slovenãinou nielen pekne pí‰u, ale aj hovoria. Trochu
tak, ako to kaÏd˘ deÀ cítime, vytisla technika (video) strhujúci
v˘buch energie folklórneho súboru Matiãiarik, ktor˘
zatancoval a zaspieval o to krat‰ie (ale iste aj kraj‰ie),
príjemne prekvapilo hudobné vystúpenie pedagógov ZU· a
novozámockí recitátori, interpreti víÈazn˘ch úloh...
A hoci sme sa skoro ráno skoro zºakli, keì na prezenãn˘ch
listinách podpisy pribúdali veºmi pomaly, napokon mala
dychová hudba Bánovãanka z Bánova koho privítaÈ. Pri‰iel
aj osobn˘ list pána prezidenta, aj zástupcovia M· SR aj MK
SR, Matice slovenskej a Jazykovedného ústavu SAV, aj
novozámock˘ pán primátor a iní vzácni hostia, aj deti z rôzne
vzdialen˘ch konãín Slovenska i zo zahraniãia. Hoci, dalo sa
ãítaÈ, kde asi na cestu do Nov˘ch Zámkov nezvy‰ovalo, nuÏ
zabolelo, preão práve oni, malí, nemohli medzi ostatn˘mi
zaÏiariÈ v zaslúÏenej chvíºke pochvaly. A tak nám ch˘bali
deti z Oravy, Kysúc, ãasti v˘chodu...
Áno, z Kanady boli dve detiãky. Kristína Babiaková z
Katolíckej ‰koly sv. Juraja v Ottawe získala prestíÏnu cenu
v kategóriu zahraniãn˘ch úãastníkov, Osobitnú cenu predsedu
Matice slovenskej, a v zborníãku je citát z úlohy Evy
Plesníkovej, predpokladám, Ïe z tej istej triedy.
Do radosti padla e‰te jedna chvíºka smútku: spolu s deÈmi
sme v‰etci e‰te raz poìakovali básnikovi Milanovi Rúfusovi,
veºkému priaznivcovi na‰ej súÈaÏe... (Koºko detí v úlohe
oslovilo práve jeho!)
Sedemnásty roãník sa skonãil - a ostali po Àom dva chrobáãiky
v hlave: ãi by naozaj laureáti súÈaÏe mohli byÈ hosÈami
programu Martinskej slovesnej jari a ãi by naozaj z toºk˘ch
krásnych detsk˘ch vyznaní raz mohla byÈ kniÏka...

Magda Baloghová
***
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Stále známûj‰ím a velmi dobfie na stupnici pfiíjemnosti
a vhodnosti místa k Ïivotu je v posledních letech
vyhodnocován kanadsk˘ Vancouver, kde po pfiesídlení
z Winnipegu Ïijeme od roku 1981.
ProtoÏe tyto noviny vycházejí na v˘chodû, v Torontû,
jejich obsah je tomuto místu více ménû poplatn˘. Snad
proto tedy  tohle  malé zpravodajství z opaãného konce
veliké kanadské zemû.
Obsáhlej‰í  informace o Vancouveru si ov‰em ãtenáfi
vlastnící poãítaã mÛÏe najít na Wikipedii.
George Vancouver (ve ãtvrti zvané Gastown má
pomník) vûru nebyl Ïádn˘ mamlas, kdyÏ se mu v tomto
místû velice zalíbilo. To se stalo i nám, kdyÏ jsme si,
necel˘ rok po emigraci do Winnipegu, udûlali sem v˘let

automobilem Chevrolet Belair  roãník 1963,
zakoupeném z druhé ruky za 650 dolarÛ. Popis tohoto
automobilu, kter˘ pfiipomínal více koráb pojízdn˘ po
sou‰i, zasluhoval by si moÏná samostatné místo v
tomto povídání, ale místa není dostatek. Snad jen tolik,
Ïe poslouÏil celkem dobfie aÏ do chvíle, kdy byl schopen
ubírat se po silnici jenom na první rychlost. Pfiesto jsem
za nûj u firmy, kde jsem koupil automobil jin˘, aã opût
jenom zánovní, dostal padesát dolarÛ (v roce 1974).
Je to vcelku pfiirozené a to hlavnû ãlovûku v ponûkud
pokroãilej‰ím jiÏ vûku, navracet se v duchu do minulosti.
Ostatnû, myslím, Ïe kdosi fiekl ãi napsal cosi v tomto
smyslu … pfiijde doba, kdy vlastnû Ïijeme jenom svojí
minulostí, sv˘mi vzpomínkami.  Mám teì zato, Ïe ten
ãlovûk mûl dobr˘ postfieh a nebyl to Ïádn˘ hlupák.
Porovnám-li vûci pozitivní s negativními, jak se mi jeví
v tûchto dnech ve Vancouveru a to ve smyslu zde v
Kanadû uplynul˘m ãtyfiiceti rokÛm, mûl bych dostat
v˘sledek nachylující se na tu ãi onu stranu pomyslné
rovnováhy, neboÈ nic není dokonalé. JenÏe k takovému
posouzení mi chybí je‰tû mnoho jin˘ch faktorÛ a tak
mohu poslouÏit jen zcela subjektivními pocity, bez
vyãerpávajícího koneãného vyhodnocení.
Nemálo blahodárnou je pfiízeÀ pfiírody, která obklopuje
mûsto Vancouver oceánem a horami. Není jedin˘m
mûstem na svûtû uloÏeném v podobném objetí pfiírody,
ale takov˘ch míst vûru není mnoho. Co do klimatu, pak
je to nepochybnû nejpfiíjemnûj‰í kanadské mûsto, bez
ohledu na dosti dlouho trvající podzimní, zimní  a krajnû
jarní de‰tû. Mnohá individua, aÈ jiÏ  zloãinné ãi
bezúhonné mysli, pro nûÏ je zima obzvlá‰tû nemilá,
vybírají si Vancouver (stejnû jako i jiná mûsta Britské
Kolumbie) pro svÛj trvalej‰í ãi dokonce trval˘ pobyt.
Konec koncÛ, to jsem udûlal i já  a moje malá rodinka.
Tento vcelku pfiízniv˘ faktor klimatu nelze zcela
opominout nebo podcenit. To jsme poznali sami na
sobû v prÛbûhu onûch dvaceti osmi let, co ve
Vancouveru Ïijeme. Není ale hlediskem jedin˘m, jímÏ
lze posuzovat kvalitu místa, jeho pfiednosti a zápory.
Nicménû … zde za krajnû pfiízniv˘ch okolností nûkterého
jarního dne na poãátku kvûtna je moÏné dopoledne
lyÏovat na Grouse Mountain, horstvu pozvedajícím se
nad severním Vancouverem (kde Ïijeme), v restauraci
nahofie poobûdvat, pokochat se v˘hledem na mûsto a
oceán, a za hodinku poté ocitnout se dole na pláÏi a
pokud je jeden tak otuÏil˘ jako moje Ïena, ponofiit  se do
vod Pacifiku. Ménû otuÏil˘ mÛÏe to udûlat v
neoprenovém obleku. A nebo jen sedût uveleben na
bfiehu a dívat se na vody oceánu. Má-li k tomu láhvinku
dobrého ãerveného vína, mÛÏe  b˘t naprosto spokojen
Za necelé dvû hodiny celkem pohodlné jízdy mÛÏeme
b˘t na Whistleru, dnes snad jednom z nejskvûlej‰ích
lyÏafisk˘ch stfiedisek amerického kontinentu s 220
sjezdovkami.
Jin˘ den lze strávit v místû, kter˘m se nemÛÏe honosit
kaÏdé mûsto, ve Stanley Parku, jehoÏ lesní velikány
fascinují a nedávná divoká vichfiice dodala místu
dramatiãnosti. Jako perla nalézá se v jeho stfiedu
jezero zãásti porostlé lekníny, jehoÏ klidná hladina
pokou‰í k usednutí na jednu z laviãek na bfiehu a
zamyslet se nad Ïivotem ãlovûka, potaÏmo tedy sv˘m
vlastním. V nedávn˘ch volbách opût zvítûzila zde strana
Liberální (druhá strana NDP má chabou reputaci a nic
nesvûdãí tomu, Ïe by jí mohla podstatnû vylep‰it) a zda
si poãíná ve zdravotnictví tak po‰etile jen z ãiré
nezbytnosti je mi záhadou, ale vzhledem k tomu, Ïe
moje Ïena je souãástí medikální péãe o ãlovûka, a mám
tedy od ní mnohé informace,  myslím, Ïe vûci by se v
britsko-kolumbijském zdravotnictví mohly dûlat lépe.
Zní to asi drze, neboÈ jsem za triple bypass operaci
nezaplatil ani cent, ale teì, kdyÏ moje stafiecké rameno
vyÏaduje si péãi odborníka, mohu se ho doãkat za 14
mûsícÛ, ledaÏe bych ve‰el do jeho soukromé ordinace
a zaplatil 400 dolarÛ (coÏ jsem ve vûci druhého svého
ramena pfied dvûma roky uãinil), které by mi ani moje
vcelku dobrá zdravotní pojistka jedin˘m dolarem
neuhradila.

Veleslavn˘ architekt A. Erickson (pfied nûkolika dny
zesnul˘) vytvofiil ve mûstû mnoho sv˘ch dûl. Jsou
originální, ne vÏdy ale dle mého gusta. Jeho následovníci
v poslední dobû se ve mûstû ãiní, mnohdy ale bez citu
a sounáleÏitosti k okolí, toho, co jsem pfied lety obdivoval
ve ‰v˘carské Basileji.
Pro kaÏdého ãlovûka s jistou zvídavostí za náv‰tûvu
rozhodnû stojí Antropologické museum v areálu
University, po architektonické stránce také dílo A.
Ericksona.
Provoz ve mûstû kaÏd˘m dal‰ím rokem nab˘vá na
intenzitû a pro na‰ince posiluje my‰lenku odstûhovat
se na venkov, pfiípadnû na nûkter˘ z okolních ostrovÛ,
a doufat, Ïe neÏ zemfie, nedostihne jej tam pfiíliv jin˘ch
pfiistûhovalcÛ. (To nemá nic spoleãného s misantropií,
z níÏ mÛÏe b˘t pisatel nûkter˘m ze ãtenáfiÛ obvinûn…).
Myslím, Ïe v‰eobecnû Kanada ztrácí glanc a úroveÀ,
coÏ je dÛsledek imigraãní politiky po léta praktikované,
kdy poÏadavek na um a kvalifikaci novû pfiíchozích, byl
nahrazen jin˘mi kritérii, která ale nejsou v souladu s
poÏadavky na prosperitu zemû. Té se nedosáhne
mnoÏstvím imigraãního pfiílivu, ale jeho kvalitou.
Pravdou také je, alespoÀ jak sdûlují odborníci v této
vûci, Ïe kanadsk˘ bankovní systém je schopen mnohem
lépe odolávat souãasné finanãní krizi. To se moÏná
projevuje i sílicí hodnotou kanadského dolaru v této
chvíli, kdy tohle povídání pí‰i.
Vzpomenu-li na poãáteãní léta na‰eho Ïivota v Kanadû,
mohu konstatovat, Ïe mnohé se zmûnilo k lep‰ímu
(kupfiíkladu moÏnost poobûdvat jinak neÏli dát si steak
pfies cel˘ talífi v Kegu, zru‰ení zákazu ãepování alkoholu
byÈ k vydatné krmi v nedûli, a nakonec i na parkovi‰tích
uÏ se dnes sotva uvidí dámy v mohutn˘ch natáãkách ve
vlasech, zjev to tak pfiekvapivû bûÏn˘ v poãáteãních
letech na‰eho pobytu v Kanadû, tedy Winnipegu).
Ale, metla politické korektnosti dosáhla i sem, na
západní pobfieÏí, a ruku v ruce s fenoménem byrokracie,
marketingu a managamentu, smutnû poznamenává
ãinnosti a aktivity dfiíve jasné a jednoduché, stigmatem
nepotfiebnosti  a ztrátou smyslu pro t.zv. selsk˘ rozum.
K tomu bych mohl dodat nejeden pfiíklad, ale respektuji
poÏadavek majitele a redaktora tohoto listu, aby texty
byly krátké. Koho chleba jíÏ, toho píseÀ zpívej, praví
mudrosloví,  a tak tedy  uÏ jenom pár slov.
Ocitnout se dneska veãer v srdci Vancouveru, v
oãekávání  pfiíjemnû vzru‰ující atmosféry velkomûsta,
je omylem v pfiedpokladu. Ulice jsou plné lidí mnohdy
ne právû pozoruhodné vizáÏe a poãínání, které by
na‰ince lákaly pfiidruÏit se k nim. Dostat se do srdce
mûsta a nebo jím projíÏdût tfieba na leti‰tû, b˘vá stále
ãastûji ne právû pfiíjemná záleÏitost, hrozící nebezpeãím,
Ïe cíle nebude dosaÏeno vãas. A tu my‰lenka na
pfiesídlení na venkov opût se dostavuje. Spolu s
pfiedstavou, jak bude asi situace vypadat v dobû OH,
události, které toto místo dle mého názoru neblaze
poznamená zmatkem onûch ãtrnácti dnÛ a neblah˘m
dopadem na danû v letech následujících (a to neberu v
úvahu onu pfiemûnu sportovního zápolení do
velebusinessu, jak pro sportovce, tak jejich promotéry
a jiné dobráky).
Solidní, poãestná, pracující a  vzdûlaná mladá rodinka
nemá dnes ve Vancouveru reálnou moÏnost získat
pfiijatelné bydlení, leda na úkor veliké hypotéky v  bance.
Tu je jistou nadûjí dosud vcelku solidní, zmínûná shora
reputace  kanadského bankovnictví … to ale sotva
pomÛÏe mladému páru, kter˘ je vystaven pofiizovacím
nákladÛm, o jak˘ch se nám, ktefií jsme sem dorazili s
jedním ãi dvûma kufry, ani nesnilo. A po roce ãi dvou,
mohli jsme si koupi solidního obydlí dovolit.
Pfied léty pláÏe mûsta, poskytující kaÏdému dosti místa
kolem, podobají se dnes pláÏím v St. Tropez a jin˘ch
evropsk˘ch mûstech. Rozdíl je neÏ v tom, Ïe se tady v
samé blízkosti nenachází  nespoãet lákav˘ch bister a
mal˘ch podnikÛ, které svou nabídkou lahÛdek a nápojÛ
skvûlé a fiízné chuti pobyt na pláÏi mohou zpfiíjemnit….

Vladimír Cícha-Vancouver
***

Vancouverské plusy a minusy

Zdravotní sestra z âeska
hledá práci jako o‰etfiovatelka. Také
uklidím, uvafiím, vyperu. Dokonalá
znalost angliãtiny, reference, PSW

cerifikat. Tel.: Martina 416 875 44 27,
email: cz_martina@yahoo.co.uk

1906-11

Hledá se Jaroslav Marek,
pÛvodem z Prostûjova,

kter˘ emigroval do Britské Kolumbie.
Matka ãeká naléhavû zprávu.

Odpovûì e-mail:
marie.hoskova.elias@gmail.com

1907-13
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Zdravice Mirku Janeãkovi
a Kanadsk˘m ListÛm

Koncem dubna se v elektronick˘ch
Pozitivních novinách s Mirko Janeãkem
a jeho Kanadsk˘mi listy rozlouãila
spisovatelka a novináfika Blanka
Kube‰ová. V ãlánku, v kterém je i nûkolik
zajímav˘ch fotografií, Blanka Kube‰ová
uvádí, Ïe loni, po 42 letech, Mirko Janeãek
zastavil vydávání Kanadsk˘ch listÛ, které
pfievzal od I. J. ·arouna a vydával nejdfiíve
cyklostylovanû a pozdûji jako normální
mûsíãník. Za svoji v˘znaãnou
vydavatelskou ãinnost obdrÏel fiadu
vyznamenání (vãetnû Medaile M. R.
·tefánika, ocenûní Royal Air Force a
nejvy‰‰í skautské vyznamenání, ¤ád
Stfiíbrného Vlka). Kube‰ová vzpomíná,
Ïe skoro pfiesnû pfied 23 lety nav‰tívila -
na pozvání Janeãkovy rodiny - Kanadu,
aby u JaneãkÛ ãetla ukázky ze své tvorby
a potom i z tvorby exulantsk˘ch autorÛ a
nakonec recitovala ver‰e právû
zemfielého básníka Jaroslava Seiferta.
ZmiÀuje se, Ïe se v Torontu setkala s
fiadou krajanÛ, vãetnû vydavatele a
redaktora Satellitu, Ale‰e Bfieziny a autora
této ãrty. Mile se ãte její poznámka, Ïe
jedné z nejvût‰ích poct jako autorce se jí
dostalo právû u JaneãkÛ, kde jí mladé
dûvãe fieklo, Ïe první ãeskou kníÏku,
kterou doãetlo do konce, napsala Blanka
Kube‰ová...
S Mirkem se znám uÏ od zaãátku

padesát˘ch let. Noviny ho pfiitahovaly
jistû uÏ v âeskoslovensku. V Kanadû
první cyklostylovan˘ ãasopis zaãal
vydávat uÏ v roce 1949. Zaãátkem
padesát˘ch let byl mezi tûmi, ktefií
pomáhali na svût Novému domovu
(Blanka Kube‰ová uvádí, Ïe v ‰edesát˘ch
letech Nov˘ domov fiídil). V roce 1955
asistoval pfii zrození Na‰ich hlasÛ a v
roce 1967 zaãal vydávat Hlas nov˘ch,
ãasopis, kter˘ pozdûji splynul s
Kanadsk˘mi listy.
 Mirek byl ãinn˘ i jinak. V roce 1966

do‰lo u nûho k schÛzce uprchlíkÛ s
b˘val˘m ministrem poslední
demokratické ãs. vlády za sociálnû
demokratickou stranu, Václavem
Majerem. SchÛzka vedla k ustavení
“Klubu nov˘ch pfiistûhovalcÛ ãeského a
slovenského pÛvodu v Kanadû”, kter˘ v
pfií‰tích deseti letech hrál v˘znamnou roli
v Ïivotû uprchlíkÛ nejen v Kanadû, ale i
jinde.
Mirkov˘m nejtrvalej‰ím pfiíspûvkem je

po mém soudu archiv, v nûmÏ shromáÏdil
velmi cenn˘ materiál o na‰ich vojácích a
letcích, ale také o politicích a organizacích.
V prvních ãtyfiiceti letech spoleãného

exilu jsme úzce spolupracovali. Pak - a
dnes uÏ nezáleÏí na tom z jakého dÛvodu
- jsme se odcizili.
VÏdycky jsem respektoval jeho

pracovitost a jeho vûrnost
âeskoslovensku. Pfieji mu dobré zdraví a
dlouhá léta.

Josef âermák
***

Omluvy
V Satellitu z 11. ãervna 2009 se mi
podafiila fiada vûcí: ve zprávû o 61.
Kongresu âeského a Slovenského
sdruÏení v Kanadû jsem ve  jménû
generální konzulky âeské republiky v
Montrealu, paní  Jaroslavy Jeslínkové

vynechal “s” a tak její jméno zobyãejnil na
Jelínková. A v pfiípadû místopfiedsedy
senátu âR, senátora Jifiího Li‰ky jsem
zamlãel jeho kfiestní jméno, ponûvadÏ
jsem si nemohl vzpomenout, je-li Jifií nebo
Jan...Oba poklesky zavinila  hlavnû
stafiecká je‰itnost, která si namlouvá, Ïe
vnímavost a pamûÈ ãlovûka jí
obdafieného, je‰tû jakÏ takÏ funguje.
Obûma se omlouvám.

***
Oprava

V ãísle z 21. kvûtna 2009 jsem zase ve
zprávû o programech v Slovenském
luteránském kostele sv. Pavla  mezi
programy, které Olga Turoková
reÏírovala, omylem uvedl i oslavu
narozenin Milana Rastislava ·tefánika.

***
Vysvûtlivka

V jiÏ zmínûné zprávû o 61. Kongresu
âSSK jsem napsal, Ïe kongresová
broÏura na mne udûlala dobr˘ dojem, Ïe
jsem si dovedl pfiedstavit kolik v ní bylo
práce (uvedl jsem Mí‰u Fuchsovou, Vûru
Kohoutovou a Barbaru Sheriffovou), Ïe
jsem nerad sly‰el, Ïe mûla nedostatky a
Ïe si zaslouÏila lep‰í korekturu. Je mi líto,
Ïe jmenované autorky broÏury moje
poznámky povaÏovaly za nespravedlivou
kritiku jejich práce. Domníval jsem se, Ïe
jsem ocenil jejich práci, ale pozastavil se
nad zbyteãn˘mi chybami. U publikací
tohoto rozsahu je bûÏné, Ïe korekturu
dûlá nûkdo jin˘ neÏ autofii (vím, kolik
chyb unikne mnû) a myslil jsem, Ïe tomu
tak bylo i v tomto pfiípadû. Rozhodnû
nebylo m˘m úmyslem sniÏovat zásluhy
autorek. Ale také si myslím, Ïe úroveÀ
práce ãlenÛ na‰ich organizací je taková,
Ïe si zaslouÏí víc, neÏ blahosklonné (a
tím skoro uráÏlivé) mechanické poklepání
na rameno.

***
Argument

V témÏe ãísle Satellitu byl uvefiejnûn i mÛj
ãlánek “Proã”, ve kterém jsem odpovídal
na dotazy ãtenáfiÛ Nového domova (ktefií
ke mnû vÏdycky byli a dosud jsou
neobyãejnû laskaví a jejichÏ pfiátelství
patfií mezi nejcennûj‰í odmûny za to, co
jsem se v Kanadû pokou‰el dûlat), proã
jsem pfiestal psát do Nového domova. A
také, proã letos nepojedu do âeské
republiky. Vydavatel a redaktor k ãlánku
pfiipojil poznámku, Ïe v urãit˘ch bodech
se mnou nesouhlasí - zaplaÈ Pán BÛh za
to: diskuse, ve které si dva lidé pfiikyvují
musí b˘t stra‰nû nudná. Jako dÛkaz
uvádí, Ïe zatímco já odmítám jet letos do
âR, on uÏ z Prahy pfiipravuje tfietí ãíslo.
Fakticky pravda, ale pfiirovnání docela
nesedí: já bych jel do Prahy na v˘let, on
je tam pracovnû.

Josef âermák
***

Nejprve pochvala,
pak ale v˘tka
s eventuelním
potrestáním

Pfiíklad ã. 1: Pfied lety, kdyÏ jsem zaãal
pracovat pro Hydro-Québec, mûli tam
názor, Ïe fiidiãsk˘ prÛkaz z provincie
Québec není dost dobr˘ na to, aby
zamûstnanci tohoto „nadpodniku“ mohli
fiídit podniková auta a proto zavedli interní
fiidiãsk˘ prÛkaz. KdyÏ jsem absolvoval
praktickou zkou‰ku, mûl jsem dilema,

zda respektovat pfiedepsan˘ rychlostní
limit 50 km/hod ãi jet rychleji, jako ostatní
kolemjedoucí auta, tj. snad nûco kolem
65 km/hod. Jako emigrant mluvící ‰patnou
francouz‰tinou, mûl jsem nev˘hodu, Ïe
jsem nemohl ovlivÀovat patfiiãnû
zkou‰ejícího instruktora a udûlal jsem
chybu, Ïe jsem se rozhodl respektovat
pfiesnû tu pfiedepsanou rychlost 50 km/
hod. Taxikáfie, kter˘ se vyfiítil z postranní
ulice jsem svou pomalou jízdou patfiiãnû
na‰tval, takÏe na mne zaãal divoce troubit.
V tom okamÏiku se instruktor probral ze
svého podfiimování, lekl se a po urãité
vzdálenosti mne zastavil a povídá:
„Josef, ty jsi asi velice dobr˘ expert ve
svém oboru, ale jako ‰ofér, bude‰ si to
muset je‰tû zopakovat. VÏdyÈ jsi ,cut off’
toho fiidiãe.“
a vyhodil mne.
(Tak jsem si na tu kfiiÏovatku za‰el znovu,
vyfotografoval jsem si znaãku, která
dokazovala, Ïe jsem byl na silnici s
pfiedností v jízdû a podal jsem stíÏnost na
patfiiãná místa. Odpovûì z oficiálních
míst (jak se dalo oãekávat) byla, Ïe mají
dÛvûru ve své instruktory a moje stíÏnost
byla zamítnuta. Bûhem pfií‰tí zkou‰ky
mne v‰ak nechali projít a asi po pÛl roce
celé to zbyteãné dopravní oddûlení asi se
20 silniãními experty zru‰ili.)
Pfiíklad ã. 2: Dr. âermák ve svém ãlánku
„Proã?“ v Satellitu ze dne 11. ãervna
2009 fiíká o nové redaktorce Nového
Domova Vûfie Kohoutové, Ïe:
„Za posledních 15 let v krajanském Ïivotû
udûlala velk˘ kus práce, kter˘ si zaslouÏí
uznání“. Také ale pfiidává: „Nemohu se
donutit pfiispívat do novin fiízen˘ch
b˘valou ãlenkou komunistické strany,
pokud se vefiejnû nevyrovná se svou
politickou minulostí.”
Samozfiejmû, Ïe souhlasím s názorem,
Ïe se musí Ïít v pravdû (ne ve lÏi) a podle
svého svûdomí, i kdyÏ se za to musí
nûkdy hodnû trpût a Ïe to chce odvahu,
atd. ¤íká ale dr. âermák pravdu, Ïe jeho
ãlánek je o nûm a ne o Vûfie Kohoutové?
Já bych fiekl, Ïe je to v první fiadû o Vûfie
Kohoutové a pak teprve o nûm. I kdyÏ
fiíká, Ïe nechce Novému domovu ‰kodit,
tak mu rozhodnû neprospívá.
Existuje hodn˘ komunista?
Vzpomínám si, Ïe kdyÏ jsem studoval na
Katedfie uÏité geofyziky Pfiírodovûdecké
fakulty Karlovy University (na stejné
katedfie vystudoval asi o dva roky pozdûji
odstoupiv‰í pfiedseda âSSK dr. Gustav
Plíva) tak, protoÏe jsem byl v˘born˘
student, pfii‰li za mnou s nabídkou stát se
ãlenem KSâ. Po „zralé úvaze“ jsem tuto
nabídku odmítl s odÛvodnûním, „Ïe se na
to je‰tû necítím“. Lhal jsem? Îil jsem v
pravdû? Já jsem k tomu mûl ov‰em pádné
dÛvody, které jsem jim samozfiejmû
nefiekl: Moji budoucí ‰vagrovou zavfieli
na dva a pÛl roku a budoucího ‰vagra na
jeden a pÛl roku a pozdûj‰ího tchána na
jeden rok, v‰echno za náboÏenskou
aktivitu. Moji budoucí manÏelku nezavfieli,
ale jen ji bez jakéhokoliv zatykaãe sebrali
na operaãním sále a se zavázan˘mi
oãima ji odvezli z Ústí n. L. do Ruzynû v
Praze k v˘slechu. Moji matku ve stejné
aféfie jenom z trestu pfieloÏili na
podfiadnûj‰í místo, pr˘ s ohledem na otce,
kter˘ byl v KSâ. (Stal se ãlenem, kdyÏ se
Sociálnû demokratická strana slouãila s
KSâ.) V té dobû byl vedoucím na‰í
katedry dr. prof. Jan Gruntorád, kter˘ po

studiích v Sovûtském svazu byl také
ãlenem KSâ, ale pomáhal jak mohl, a
díky jemu zavfieli jen dva katolické
asistenty z na‰í katedry. Jednalo se tedy,
podle mého názoru, o „hodného
komunistu“. Urãitû nûktefií ãtenáfii se mnou
nebudou souhlasit a budou pfiesvûdãeni
Ïe Ïádn˘ hodn˘ komunista nemÛÏe
existovat (podle hesla: „hodn˘ komunista
= mrtv˘ komunista“).
Je tfieba situaci fie‰it?
Osobnû redaktorku Vûru Kohoutovou
vÛbec neznám. Nedivím se jí ale, Ïe
odmítla interview s dr. âermákem,
protoÏe byla v „no win situation“. To je
podobné, jako kdyby nûkdo na nûkom
chtûl, aby vefiejnû vysvûtlil proã se dopustil
cizoloÏství. MoÏná, Ïe kdyby dr. âermák
poÏádal redaktorku Kohoutovou o
soukromé vysvûtlení jejího ãlenství v KSâ,
tfieba by byl uspokojen. Také bych chtûl
dr. âermákovi pfiipomenout, Ïe najít
vhodného ‰éfredaktora pro Nov˘ domov
nebylo asi jednoduché. Nakonec, Nov˘
domov má urãitû nûjakou redakãní radu,
která nepfiipustí, aby se nûjak ideologicky
zvrhl, takÏe v tomto smûru jsou obavy dr.
âermáka neopodstatnûné.
Dále, nerozumím extrémnímu rozhodnutí
Dr. âermáka, Ïe letos nepojede do âeské
republiky, údajnû kvÛli svému svûdomí.
Neviní z toho (na‰tûstí) Vûru Kohoutovou,
ani fakt, Ïe v ãele vlády je b˘val˘
komunista Fischer. VÛbec ale nevysvûtlil,
co zmûnilo situaci tak dramaticky, Ïe tam
letos nepojede. Asi se to vûrohodnû
politicky vysvûtlit nedá.
Chtûl bych zdÛraznit, Ïe tento mÛj
pfiíspûvek nemá b˘t o mnû, ale spí‰e o
Vûfie Kohoutové a Josefu âermákovi.
UpozorÀuji také, Ïe to, Ïe v Novém
domovû budu mít v blízké dobû nûjaké
ãlánky nemá nic spoleãného s tímto
ãlánkem.
Závûrem bych chtûl fiíci, Ïe v dané situaci
platí úryvek z bible: „Kdo je bez viny (v
osobním Ïivotû), hoì po ní první
kamenem.“

Josef Maxant-Montreal
***

Lásky paní Katty
Pár slov k ãlánku pana Josefa âermáka a k
pfiedstavení samotnému.
Byla jsem na tomto pfiedstavení v nedûli, kdy
se zároveÀ blahopfiálo paní Jifiinû Bohdalové
k jejím narozeninám. Ano, sly‰itelnost nebyla
moc valná, ale jinak pfiedstavení bylo
vynikající. Na‰i amatéfii hráli jako
profesionálové a to, co se zdálo panu
âermákovi jako jakási chyba - tedy Ïe paní
Bohdalová hrála nûco jako „mimo tûch
ostatních“ bych fiekla, Ïe to tak mûlo b˘t.
Pfiedstavovala vykofienûnou Ïenu, která Ïila
50 let v Americe a tudíÏ mûla b˘t jaksi mimo.
VÏdyÈ teprve ke konci hry nachází mezi
obyvateli penziónu spfiíznûné du‰e. V‰ichni,
i kdyÏ kaÏd˘ úplnû jinak, byli také nûjak
vykofienûni. Podle mého názoru paní
Bohdalová tuto postavu zahrála pfiesnû tak,
jak mûla. Koneãnû ona dovede zahrát kaÏdou
postavu a i kdyÏ je pfieváÏnû nepfiekonatelnû
komická, je vynikající dokonce i v reklamách
- je to prostû „Paní Hereãka“. Nevím, jak se
hrálo dal‰ím hercÛm vedle takové osobnosti,
ale mnû se osobnû zdálo, Ïe dobfie, neb ze
sebe vydali maximální v˘kon.

Demetre Tziougras
***
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Revoluce!
Fotbal bude podle Ha‰ka

Praha - Vypukla velká fotbalová revoluce
pod názvem „âesko podle Ha‰ka“.
Netrpûlivû oãekávané volby

âeskomoravského fotbalového svazu
skonãily absolutním vítûzstvím b˘valého
slavného záloÏníka Ivana Ha‰ka. Ten
bûhem sobotní valné hromady nejenÏe
deklasoval jediného konkurenta Luìka
Vin‰e, ale zároveÀ mu delegáti v tajn˘ch
volbách darovali k ruce t˘m
spolupracovníkÛ, kter˘ si sám Ha‰ek pfiál.
V‰ak také pfii své pfiedvolební fieãi prohlásil

rázn˘m hlasem: „Chcete-li mû za pfiedsedu,
jsem pfiipraven, ale nedûlejte ze mû loutku!
Podpofite i moje lidi. Jen tak dáte impulz, Ïe
ãesk˘ fotbal chce jít zase nahoru.“
ZapÛsobila Ha‰kova slova i jeho renomé.

Ze 13 ãlenÛ v˘konného v˘boru, kter˘ o
fotbale rozhoduje podobnû jako vláda o
republice, je hned 10 jmen z Ha‰kova
seznamu. Jeho lidé obsadili v‰echny
dÛleÏité posty vãetnû tfií místopfiedsedÛ.
Je jasné, Ïe Ha‰ek loutkou nebude. B˘val˘

kapitán národního t˘mu byl sice pfied volbami
Ïhav˘ favorit, ov‰em pofiád nemûl záruku,
jak se zachová 202 delegátÛ. Na pfiedsedovi
se navíc musely nezávisle na sobû shodnout
obû komory, ãeská i moravská. Pokud by
první volba skonãila patem, Ha‰ek by nejspí‰
odstoupil. UÏ nechtûl zaÏít trapas jako pfied
ãtyfimi lety, kde soupefiení s mocn˘m
Vlastimilem Ko‰Èálem pfierostlo v
nedÛstojné zákulisní intriky.
Staré pofiádky skonãily I v sobotu na sebe

delegáti v dusném sále zprvu ‰tûkali. Z
jedné strany se tfieba ozvalo: „Je tu zmatek.
Nevíme, o ãem budeme hlasovat.“
Jin˘ stÛl kfiiknul: „To jste asi hloupûj‰í neÏ

my.“
Nakonec se z toho zrodilo Ha‰kovo

absolutní vítûzství.
Zku‰ení funkcionáfii jako Vacek, Hrdliãka,

Starka, Chvála nebo Bûlák se jen
rezignovanû rozhlíÏeli kolem sebe. Prohráli.
Stejnû jako vûãn˘ rebel Jifií Kubíãek, kter˘

ãtyfii roky válãil proti b˘valému vedení a sám

inicioval, aby na trÛn zamífiil Ha‰ek. Místo
nûho byl do role místopfiedsedy za Moravu
zvolen Dalibor Kuãera.
„Kuãera mû zradil a já si hned vymazal jeho

ãíslo z mobilu,“ fiekl trpce Kubíãek. „Ale
stejnû jsem ‰Èastn˘, Ïe vyhrál Ivan. O mû
ne‰lo.“
Bûhem sobotního 12hodinového maratonu

v Národním domû na Smíchovû se naprosto
rozmetaly zavedené a zatuchlé pofiádky v
ãeském fotbale, kter˘ pfied ãtyfimi lety volil
starou cestu, pfiestoÏe se namoãil do
rozsáhlého korupãního skandálu.
Letos volil zmûnu a nezaujatí tvrdí, Ïe se

koneãnû probudil.
„Bylo na ãase, musíme ná‰ fotbal vrátit

tam, kam patfií,“ fiekl legendární záloÏník
Karel Poborsk˘, jeden z deseti nov˘ch ãlenÛ
v˘konného v˘boru.
PraÏskou secesní památkou, kde se

obvykle tanãí pfii plesech, se v sobotu
pfiehnala Ha‰kova vlna. A hned dnes bude
revoluce pokraãovat. Po prvním oficiálním
zasedání v˘konného v˘boru bude nejspí‰
odvoláno pfiedstavenstvo kritizované firmy
STES, která pro fotbal zaji‰Èuje peníze. „UÏ
pouh˘ název STES pÛsobí jako v˘bu‰nina,“
prohlásil nov˘ místopfiedseda Miroslav KfiíÏ,
kter˘ bude mít na starosti finance.
Ha‰ek osloví Jarolíma A dal‰í novinka? Do

konce t˘dne bychom se mohli dozvûdût,
kter˘ trenér zkusí zachránit reprezentaci pfii
rozhárané cestû na mistrovství svûta 2010.
Jedin˘m kandidátem je zatím Karel Jarolím,
kouã mistrovské Slavie a také Ha‰kÛv
kamarád.
„Pokud je Ivan pfiesvûdãen˘ o tom, Ïe tohle

je ideální fie‰ení, tak Jarolíma uvolníme.
Ivan je mÛj kapitán a já kapitána
poslouchám,“ reagoval slávistick˘ ‰éf Petr
DoleÏal.
Neznamená to v‰ak, Ïe by Jarolím vedl

národní t˘m na pln˘ úvazek, to Slavia
nedovolí. Pfievzal by reprezentaci na zbytek
dosud pokaÏené kvalifikace. Úkol je jasn˘:
ãtyfiikrát vyhrát, coÏ by mohlo staãit
pfiinejmen‰ím na baráÏ. Jist˘ postup
zaruãuje jen první místo ve skupinû, na
které teì âesko ztrácí 7 bodÛ.
„Pro ná‰ fotbal je nesmírnû dÛleÏité,

abychom na mistrovství svûta postoupili.
Znamenalo by to pro nás 150 aÏ 300 milionÛ.
Tyhle peníze prostû potfiebujeme,“ fiekl
DoleÏal.
I podle toho bude Ha‰kova vláda

hodnocena.
***

Róbert Mak, Klub: Manchester City, Vek:
18, Odchovanec Slovana Bratislava Ïije v
Manchestri  uÏ tri roky s celou rodinou. Jeden
z najväã‰ích talentov Manchestru s klubom
pred rokom podpísal profesionálnu  zmluvu.
Je vyhlásen˘ kanonier. V minulej sezóne bol
najlep‰ím strelcom juniorky i béãka.
HúÏevnat˘ hráã s dobrou technikou,
dynamikou. „Nie je iba zakonãovateº. Vie i
tvoriÈ a má úÏasn˘ prehºad, komplexn˘ hráã.
VÏdy má premyslené, kde vystrelí. V‰etko
robí v r˘chlosti, a to mnoh˘m ch˘ba,” tvrdí
mládeÏnícky tréner Igor Bôbik.
Milan Lalkoviã, Klub: FC Chelsea, Vek: 16.
Pred dvoma rokmi sa o neho trhali akadémie
futbalov˘ch veºkoklubov. Patrí medzi
najväã‰ie talenty Slovenska. Ofenzívny
záloÏník medzi rovesníkmi Chelsea vynikal.
Bol najlep‰ím strelcom, pritom odohral iba
polovicu zápasov. Hrával s o dva rokmi
star‰ími i za rezervu tímu.  „Má v˘nimoãnú
v˘bu‰nosÈ a stabilitu. Vìaka mimoriadnemu
zr˘chleniu sa bez problémov dokáÏe zbaviÈ
protihráãa,” charakterizuje ho mládeÏnícky
tréner FC Chelsea Dermot Drummy. „To, ão
majú hviezdy prvého tímu, máme i my, ale v
men‰om vydaní,” tvrdil Lalkoviã.
Richard  Lásik, Klub: Brescia, Vek: 16.
Bratislavãana lákali do Liverpoolu, ale vybral
si Taliansko. Ofenzívny záloÏník hráva za tím
Primavera, ão je béãko prvého tímu. Patrí k
najmlad‰ím hráãom. V tíme je s o tri roky
star‰ími hráãmi. Technicky skvele vybaven˘
futbalista uÏ trénuje i s áãkom. „Najhor‰ie si
uÏ pretrpel,” vravel jeho agent Juraj Venglo‰.
Jakub Hronec, Klub: Birmingham City, Vek:
16. Odchovanec Interu Bratislava patrí k
najväã‰ím talentom nováãika Premier
League. Ofenzívny záloÏník hrával s o dva
rokmi star‰ími i za béãko, kde bol najmlad‰ím
hráãom. Trénoval i s prv˘m tímom. „Tréner
Alex McLeish o Àom vie. V budúcej sezóne
by uÏ mohol dostaÈ ‰ancu v pohárovom
zápase i v áãku,” myslí si jeho agent Kovaroviã.
Slovenskí tínedÏeri ochutnávajú futbal v
slávnych kluboch. Miroslav Stoch (FC
Chelsea) a Vladimír Weiss (Manchester City)
uÏ okúsili i anglickú najvy‰‰iu súÈaÏ. Majú
pritom iba devätnásÈ.
Iba ‰estnásÈroãn˘ Ko‰iãan Milan Lalkoviã
Ïiari v akadémii lond˘nskej Chelsea.
Bratislavãan Róbert Mak je najlep‰ím strelcom

juniorky Manchestru City. Richard Lásik je
tvorcom hry dorastencov v talianskej Brescii.
V Európe je o mlad˘ch Slovákov záujem,
majú dobr˘ imidÏ.  Do cudziny ich uteká
ãoraz viac. Dôvod? R˘chlo sa adaptujú,
nauãia reã. „Sú zodpovední a disciplinovaní.
Poctivo trénujú a neflákajú sa. Majú lep‰iu
mentalitu ako iné národnosti. Podporujú ich
rodiãia,” vravel licenãn˘ agent Emil Kovaroviã,
ktor˘ zastupuje v cudzine 12 mladíkov.
Slováci patria v Európe medzi
najÏiadanej‰ích. Momentálne ich preferujú i
pred âechmi.  Najviac hráãov vyslal do
cudziny  Inter Bratislava.
Do sveta dnes odchádzajú ãoraz mlad‰í hráãi.
Niektorí nemajú ani pätnásÈ, sprievod im
robia rodiãia. Najviac mladíkov putuje do
Anglicka. „Optimálne je odísÈ vo veku 15 aÏ
16 rokov. Je to nevyhnutné pre anglick˘
systém. Od ‰estnástich sa tam zaãína ‰kola,”
tvrdí Kovaroviã.
O mlad˘ch je dobre postarané. „Dostávajú
kompletn˘ finanãn˘ balík, ktor˘ pokr˘va
náklady na pobyt, stravu, v˘stroj, poistenie,
ubytovanie, letenky, náv‰tevu rodiãov ãi
vreckové pre hráãov.”
Podºa Kovaroviãa pobyt v cudzine mladíkom
prospieva. I keì väã‰ina z nich neodohrá za
prv˘ tím ani minútu a vracajú sa späÈ. „V
cudzine zostane asi 20 percent hráãov,
zvy‰ok sa vráti. Hráãi sa nestratia, ale uplatnia
sa v prv˘ch ligách in˘ch krajín.”
Jeho kolega vo futbalovom biznise Juraj
Venglo‰ je skeptickej‰í. „Nemyslím, Ïe by bol
o mlad˘ch väã‰í záujem ako v minulosti. Je
v‰ak viac moÏností. Niekedy odchádzajú aj
menej kvalitní hráãi a potom ìal‰ím  kazia
meno,” tvrdil Venglo‰, ktor˘ je napríklad
manaÏérom Mareka Ham‰íka ãi Vladimíra
Weissa mlad‰ieho.
V˘voz mlad˘ch hráãov má v‰ak i svojich
odporcov. „Hlavne u 15- a 16-roãn˘ch je to
riziko. Ch˘ba im rodina i citová väzba.
Väã‰inou sa v cudzine trápia. Jedinec musí
byÈ mentálne a fyzicky na úrovni, aby zvládol
takúto zmenu. Veºa hráãov sa zmení, a
väã‰inou k hor‰iemu,” povedal mládeÏnícky
tréner Rudolf Novák, ktor˘ nie je proti odchodu
star‰ích hráãov.
„Pri odchode by mali maÈ minimálne
sedemnásÈ.” Podobn˘ názor má i jeho kolega
Igor Bôbik.

***

Slovenskí tínedÏeri utekajú do veºkoklubov
Bratislava-sme/ Pavol Spál-Ko‰iãan Milan Lalkoviã a Bratislavãan Róbert Mak patria v
Anglicku medzi najlep‰ích. Mladí slovenski futbalisti majú v Európe dobr˘ imidÏ. Neflákajú sa
a tvrdo trénujú. Do sveta odchádzajú ãoraz mlad‰í. Niektorí nemajú ani pätnásÈ.


