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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.

Exodus a pád Bastily

Vzpomínka dvacet let stará
2. ãervenec 1989 byl v˘znamn˘m dnem, nejen proto, Ïe se
konal âeskoslovensk˘ den, ten se koná kaÏdoroãnû, ale
hlavnû proto, Ïe v tento den byl odhalen na Masaryktownu
pomník obûtem komunismu. Pamatuji se, jak cel˘ projekt
pomalu vznikal, jak se vybíraly peníze a kdyÏ se blíÏil den
odhalení, jak Milan Havlín, zahradní architekt, spolu s
ostatními z Klubu K-231 neúnavnû pracovali na úpravû
okolí. Nakonec se v‰e podafiilo a pomník Josefa Randy stál
na svém místû. Tehdy, v dobû doznívajícího komunismu v
âechách to byl svûtov˘ unikát.

Po dvaceti letech se konala na Masaryktownu vzpomínka,
pfii které promluvila tehdej‰í pfiedsedkynû K-231 Eda Ottová
a na fujaru a housle improvizovali reverend Ladislav Kozák
a Drew Jureãka (na snímku). Mezi náv‰tûvníky na
Masaryktownu byli i exulanti ze severní Koreje a Kuby, kde
je‰tû komunistická totalita vládne plnou silou. Pietní
vzpomínky se zúãastnil i konzul Richard Krpaã a b˘val˘
pfiedseda MMI Jan Trávníãek, kter˘ má rovnûÏ nemalé
zásluhy na tom, Ïe pomník nalezl své umístûní na
Masaryktownu. To, Ïe se vzpomínka po dvaceti letech
uskuteãnila, byl nápad Zuzany Hahnová, které dûkujeme za
poskytnutou fotografii. Pfii vzpomínce i krátce promluvil ná‰
spolupracovník Josef âermák.

abe
***

„Tak nám zavedli víza, paní Namová!“ fiekl váleãn˘
veterán Hue letos v bfieznu na periferii Hoãiminova
mûsta. Nemûl rád komunistick˘ reÏim, ale  nikdy proti
nûmu nebojoval. Konec války ho zastihl v Saigonu a
âeská republika byla pro nûj zemí zaslíbenou. Tû‰il se,
Ïe si v Kutné Hofie, kterou znal jen z obrázkÛ zafiídí
krámek.
Zatím ãesk˘ ministr vnitra Langr zahfiímal v parlamentû,

Ïe je zapotfiebí uÏ ten exodus VietnamcÛ ukonãit a
pokud nûktefií nemají práci, aÈ se vrátí co nejrychleji
tam, odkud pfii‰li, dokonce, Ïe jim i letenku zaplatí. A
cel˘ parlament zvolal jako jeden muÏ: „Tak, tak!“ a pan
Hue doÏije v rodném Vietnamu.
KdyÏ v den 220. v˘roãí pádu Bastily, zfiejmû symbolicky

jako pfiíspûvek na oslavu lidsk˘ch práv, zavedla
kanadská vláda víza pro Mexiãany a âechy, byl z toho
v ãeském parlamentu poprask. Po‰kodí to pfiece
obchodní vztahy mezi zemûmi, hlavnû pro ãeské
podnikatele.
Jak víme, kdyÏ dva dûlají totéÏ, není to totéÏ. Îe

zpfiísnûní podmínek pro Vietnamce také po‰kodí
vzájemné obchodní vztahy, na to se tehdy nikdo nikoho
neptal, protoÏe se jednalo hlavnû o vietnamské
podnikatele. 14. ãervence 2009 se opût ukázalo, Ïe
v‰echny dohody o solidaritû s EU jsou stejnû platné
jako ãeskoslovenské dohody se západními mocnostmi
pfied Mnichovem.
âe‰i nemohou zavést víza pro Kanaìany jako pfied

léty, protoÏe dnes patfií do Schengenského prostoru,
kter˘ umoÏÀuje voln˘ pohyb mezi jednotliv˘mi zemûmi.
Zbyteãn˘ byl tedy poprask, Ïe nûkdo má jen kanadsk˘
pas a nebude moci do âeské republiky. Pfii krátkodobém
pobytu zavedení ãesk˘ch víz KanaìanÛm nehrozí. Na
znamení váÏnosti situace odvolali âe‰i svého
velvyslance pana Îebrakovského z Kanady a uvalili
víza alespoÀ pro diplomaty. (·koda, Ïe se tak nestalo,
kdyÏ âeské republice patfiilo pfiedsednictví v EU.)
Stále je totiÏ základní rozdíl v my‰lení politikÛ v âeské

republice a zde v Kanadû. KdyÏ jsem se pfii loÀské
náv‰tûvû zeptal premiéra Topolánka, jestli se nechce
nûãemu od kanadského systému pfiiuãit, odpovûdûl,
pouÏiji-li jemného v˘razu, nasupenû, Ïe nechce. Kdyby
si nebyl tak jist˘ svou státnickou velikostí, mohl se
dovûdût, Ïe s pfiistûhovalci se zde jedná na rozdíl od
âeské republiky slu‰nû, nemusejí se pravidelnû hlásit
na úfiadech, obstarávat si nesmyslná potvrzení a mají
skuteãnû pfiíleÏitost zaãít od zaãátku. Dále se mohl
dovûdût, Ïe se do sociálnû citlivého resortu nejmenuje
ãlovûk, kter˘ je znám sv˘mi extrémními protirómsk˘mi
názory, jako byl b˘val˘ pfiedseda lidovcÛ, dále, Ïe je
nepfiípustné, aby se provádûla exekuce na sociálních
dávkách a Ïe v‰ichni lidé, aÈ jsou jakékoliv barvy pleti,
jsou chránûni zákonem, takÏe mohou bezpeãnû chodit
po ulici. Tehdy se je‰tû âeská republika mohla nûco
pfiiuãit, aby se ãást populace cítila bezpeãnû. Tehdy se
dalo je‰tû pfiedejít rasistick˘m akcím v Litvínovû, v Ústí
a jinde. Místo toho, aby parlament bojoval proti xenofobii,
snaÏil se v‰e zamést pod koberec.
V âeské republice se totiÏ zákony oh˘bají, aby

vyhovovaly ekonomick˘m potfiebám ãi zájmÛm velk˘ch
korporací proti jednotliv˘m obãanÛm. Stalo se pfied
ãasem jednomu mému známému, Ïe pfii‰li dva pánové
z âEZu (âeské energetické závody) a fiekli, Ïe má

po‰kozenou plombu u elektromûru a Ïe musí zaplatit
30 000 Kã pokutu. Soudil se, odvolával. Nic to
nepomohlo. Zákon jiÏ tuto problematiku o‰etfiil. I kdyÏ
je elektromûr na vefiejném místû, pfiesto je zákazník za
nûj odpovûdn˘. Po ãase se zjistilo, Ïe to byly bûÏné
zpÛsoby pracovníkÛ âEZu. Nevím, jestli se nadále tyto
praktiky pouÏívají, ale rozhodnû se zákon nezmûnil.
Jin˘ zákon fiíkal, Ïe velké spoleãnosti musí sloÏit

urãitou garanci u âeské obchodní banky. Analytici pro
odhalování korupce v‰ak zjistili, Ïe garance byla sloÏená
u jiného penûÏního ústavu. KdyÏ se podívali zpût do
zákoníku, aby z toho vyvodili závûry, zjistili, Ïe zákon
byl zmûnûn. Ze zákona vypadla ãtyfii slÛvka u âeské
obchodní banky a bylo vymalováno. Peníze se mohly
sloÏit u malého penûÏního úfiadu, kter˘ ovládala tato
korporace.
Premiér Topolánek pfiijel do Kanady s geniálním

my‰lenkou, Ïe pouãí o skvûlém ãeském systému
novelizací zákonÛ své kanadské protûj‰ky. V pfiípadû,
Ïe sem emigruje pfiíli‰ mnoho RómÛ, je zapotfiebí
nikoliv fie‰it pfiíãinu, proã emigrují, ale zmûnit kanadské
zákony a tûmi jim to zakázat.
Kanada byla známá nikoliv jako sociální zemû: nebyla

zde tak dlouhá dovolená, nezamûstnanecká podpora,
skuteãnû aÏ komicky zní souãasn˘ poÏadavek unií, Ïe
si zamûstnanci mohou stfiádat do penze dny, které si
nevyberou z nemocenské, do dÛchodu se odcházelo
mnohem pozdûji neÏ jinde, penze nebyly vysoké,
sociální podpora byla niÏ‰í neÏ v Evropû, ale jako
zemû, která pomáhala uprchlíkÛm. AÈ jiÏ to byli ãerno‰i
v 19. století ãi politiãtí uprchlíci pfied druhou svûtovou
válkou nebo pfied komunismem v padesát˘ch letech,
Kanada jim poskytla azyl stejnû jako âechoslovákÛm
po roce 1968, chilsk˘m emigrantÛm utíkajícím pfied
Pinochetem, americk˘m dezertérÛm, VietnamcÛm
prchajícím na lodi koncem sedmdesát˘ch let, ãi
stoupencÛm Solidarity po vyhlá‰ení stanného práva
generálem Jaruzelsk˘m. Pokud nûkdy na toto poslání
zapomnûla (napfiíklad nedostateãná solidarita se Ïidy
utíkajícími pfied Hitlerem), vÏdy to bylo národním
traumatem, s kter˘m se tûÏce vypofiádávala.
âe‰tí Rómové a Mexiãané utíkající pfied zloãinci

rozhodnû nejsou pro tuto zemi takovou ekonomickou
zátûÏí, aby si kvÛli tomu mûla niãit reputaci, kterou si
budovala dlouhá desetiletí. Problémem je, Ïe se v
posledních dvaceti letech ponûkud zmûnily hodnoty.
Zemû dodrÏující lidská práva je nûco jako bílá vrána
mezi hejnem vrabcÛ a neví, co se svou odli‰ností. Tím,
Ïe kolem sebe vybuduje klec v‰ak nic nevyfie‰í,
obzvlá‰tû, kdyÏ mfiíÏ v kleci bude natolik prostupná, Ïe
vût‰í pták nebude moci ven, ale vrabci budou moci
dovnitfi a podle potfieby Ïrát zrní, na které si vrána dûlá
nárok.
Exodus od doby MojÏí‰ovy má dva problémy: prvním

je, Ïe faraon nechtûl pustit Izraelity ze zemû, dokud ho
nepostihlo deset ran egyptsk˘ch; druh˘m bylo, Ïe
pÛvodní obyvatelé nechtûjí vpustit do zaslíbené zemû
vyvolen˘ lid.
Do roku 1989 jsme volali po strÏení Berlínské zdi,

která rozdûlovala svût. Nyní stavíme zdi nové: v âechách
proti VietnamcÛm, na Slovensku proti UkrajincÛm, v
Kanadû proti RómÛm, v USA proti MexiãanÛm a v
Izraeli proti ArabÛm.

V‰echny mají logické oprávnûní, jen si nejsem jist, Ïe
je to v pofiádku z hlediska lidsk˘ch práv…
Ale tato kategorie uÏ dávno vy‰la z módy, vÏdyÈ od

pádu Bastily uplynulo 14. ãervence 2009 pln˘ch 220
let.

Ale‰ Bfiezina
***
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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

26. 7. (ne)
Slovensk˘ rodinn˘ den

Letovisko Koliba
1720 Barbertown Rd.

Streetville
***

8. 8. (so)
Letní sokolské hry

Kitchener-St. Jacobs
***

15. 8. (so)
Slovensk˘ jarmok
Letovisko Koliba

1720 Barbertown Rd.
Streetville

***
12.9. (so)

Veãefie a registrace Sokola Toronta
Hala kostela sv. Václava

496 Gladstone Ave.
***

13.9. (ne) 17:00
Tatiana Polovãiková a Jaroslav Dvorsk˘

Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava

***
16.9. (st.) 20:00

Zaãátek nové sokolské sezóny pro
dospûlé

George Harvey Colegiate Institute
1700 Keele St.

***
19.9. (so) 15:45

Zaãátek nové sokolské sezóny pro dûti
Steels West Gymnastic Club

21-601 Magnetic Dr., North York
***

20.9. (ne) 18:00
Ná‰ Broadway

Hudba z muzikálÛ
Lithuanian House
1573 Bloor St. W.

***
9. a 10. 10. (pá a so)

Volby do ãeského parlamentu
âeské konzuláty v Ottawû, Montralu a

Torontu.
***

25.10. (ne) 17:00
Felix Slováãek - klarinet, Boris Krajn˘ -

Klavír
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava

***
12.11. (ãt.) 20:00

Antonín Dvofiák: Stabat Mater
Eugen SuchoÀ: Baladická suita

Toronto Centre for Arts
Torontskou filharmonii diriguje Kerry

Stratton
***

15.11. (ne) 12:00
Pfiedvánoãní bazar Sokola Toronto

Hala kostela sv. Václava
***

19.11.-3.12.
Evropsk˘ filmov˘ festival

Toronto
***

28. 11. (so)
Mikulá‰ská zábava

Hala kostela sv. Václava
***

12. 12. (so)
Dûtská mikulá‰ská s filmy
Hala kostela sv. Václava

***
9. 1. (so)

Zaãátek sezóny v roce 2010
Sokol Toronto

***
17. 1. (ne) 17:00
Mozart v Praze

Pfiedná‰ka profesora Iaina Scotta
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava

***
31. 1. (ne)

Dûtské ‰ibfiinky
Hala kostela sv. Václava

***

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.

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.

Upozronûní
DrÏitelé kanadsk˘ch pasÛ, nepotfiebují pfii krátkodobé náv‰tûvû

âeské republiky ãeská víza.
DrÏitelé ãesk˘ch pasÛ potfiebují od 14. 7. 2009 k náv‰tûvû Kanady

kanadské vízum, které jim vydá kanadsk˘ konzulát ve Vídni.
Adresa: Canadian Embassy, Laurenzerberg 2, 1010 Vienna

Tel.: +43 (1) 531-38-3000, Fax: +43 (1) 531-38-3321
Email: vienn@international.gc.ca

Otevfieno: Pondûlí - pátek: 08:30 - 12:30 a 13:30 - 15:30

You are invited to a concert at the Prague Restaurant in Masaryktown

450 Scarborough Golf Club Road, Scarborough
Friday July 24, 2009 at 8:00 PM

HABR  - guitar duo
www.habr.ca <http://www.habr.ca/>

With over thirty years of playing, Slávek HAnzlik  & Zdenûk BReuer
bring us the natural & undeniable gift of “picking”.

HABR’s rendition of songs and compositions include: Mozart, Chuck
Berry, Eagles, traditional, blues, country and bluegrass.

Once again Wally Ausserer will be featured on his Fretless Bass which
only enhances the HABR sound.

Addmission: $ 20.00    ***    RESERVATIONS: (416) 289-0283
E-MAIL: TheBoss@Praguerestaurant.com

WEBSITE: www.praguerestaurant.com
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V sobotu 25 júla 2009 o 16 hodine sa
na dvore Harmony “B” Co-Op
uskutoãní tryzna na poãesÈ Jarky
Spejchalovej. Zasadíme jej strom a
pospomíname. Vlastne to ani nebude
tryzna, ale oslava Ïivota, ktor˘ Jarka
tak rada Ïila. A urãite by nechcela
vidieÈ nikoho smutného. V‰etci ste
vítaní.

odÏijú a keì odídu, niã sa nestane. Okrem
niekoºk˘ch falo‰n˘ch sºz príbuznych, ktorí
sa te‰ia na prípadne dediãstvo.
Poniektor˘m z nás sa pritrafí, Ïe stretnú
ãloveka, obãas aj ºudí, ktorí tú stopu
zanechajú. Väã‰inou to nie sú heroické,
ãi inak pozoruhodné ãiny, ktor˘mi tú
brázdu vyorú v mysliach, no najmä v
srdciach in˘ch ºuìi. Je to ich jednoduchá
ºudskoÈ a ãloveãenstvo, ktoré okolo seba
‰íria. Tak˘chto ºudí nie je priveºa. A
stretnúÈ takéhoto ãloveka je veºké ‰Èastie.
My, ktorí sme Jarku poznali sme to ‰Èastie
mali. O to taÏ‰ie je vyrovnaÈ sa s jej
odchodom do veãnosti. âloveku sa
nechce veriÈ, Ïe toto ãinorodé stvorenie
plné pochopenia a pozitívneho prístupu
ku v‰etkému uÏ nie je medzi nami.
V Kanade neÏila pridlho. Iba nejak˘ch
16-17 rokov. O to v‰ak pln‰ie. V Harmony
“B” Co-Op pracovala ako superintendent
a Master of all trades. Pomohla kaÏdému,
kto to potreboval. Neoãakávala vìaku a
ãasto sa jej ani nedoãkala. V Novom
divadle dobrovoºne ako kostymérka,
krajãirka a nezriedka ako kost˘mová
v˘tvarníãka, rekvizitárka, jednoducho
bola v‰ade. Bola ‰ikovná, dobrá, ochotná
a nezi‰tná. A to je nevídaná a moÏno aj
nesl˘chaná kombinácia. Zaãiatkom tohto
roka i‰la do penzie, aby si aj tro‰ku uÏila
Ïivota. Príli‰ toho nestihla.

JAROSLAVA ¤EâÍNSKÁ - SPEJCHALOVÁ
1. 5. 1939 - 3. 7. 2009

Milá Jarka, cel˘ ãas, ão sme Ëa poznali si
rozdávala radosÈ a pohodu. AÏ na záver
sa Ti podarilo nás hrozne zarmútiÈ. UÏ
teraz nám veºmi ch˘ba‰, pretoÏe na
dobrého ãloveka sa nezabúda.

Ivan Zná‰ik,
za v‰etk˘ch, ão Jarku mali radi.

***

Hledá se MILAN Marek,
narozen˘ 1.5.1960

pÛvodem z Prostûjova,
kter˘ emigroval

do Britské Kolumbie.

Posledním bytem:
1296 W 70 Ave apt.720

Vancouver, BC
Matka ãeká naléhavû zprávu.

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

1907-13

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

21. 7. 2009 v 03:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

13. 8. 2009

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.

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

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

Úfiední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

13 mrtv˘ch a 6 mld. Kã hmotn˘ch ‰kod
Tragická bilance záplav na Moravû

V‰em pfiátelÛm âeské republiky:
v uplynulém t˘dnu do‰lo na Moravû a v jiÏních âechách ke
katastrofálním záplavám, které zpÛsobily znaãné ztráty na Ïivotech a
miliardové ‰kody na majetku. Stovky rodin byly uprostfied noci
evakuovány ze sv˘ch domovÛ.
Obracíme se na vás s Ïádostí o pomoc. âeské krajanské organizace v
Kanadû v ãele s Masarykov˘m ústavem, Sokolem Kanada a kostelem
Sv. Václava v Torontu se ve spolupráci s Hearts Open Toronto a
ãesk˘m generálním konzulátem v Torontu rozhodly uspofiádat sbírku
na pomoc obûtem povodní.
Jménem postiÏen˘ch pfiedem dûkujeme za jak˘koli pfiíspûvek.
SvÛj ‰ek s poznámkou Flood 2009 mÛÏete zaslat na
1. Hearts Open Toronto
401 Richmond Street West, Suite 436
Toronto, ON, Canada
M5V 1X3
nebo (na‰i podporu má také sbírka pofiádaná âSSK):
2. Czech and Slovak Association in Canada
P. O. Box 564, 3044 Bloor Street West, Toronto, ON M8X 2Y8.
Pro bezhotovostní bankovní pfievod vyuÏijte:
Hearts Open Program of Toronto, re. Flood 2009
account # 41632 002 0060712
The Bank of Nova Scotia, 11 Spadina Av. at Adelaide
Toronto, 1-800-4-Scotia
Pozn.: Finanãní prostfiedky zasílané do zahraniãí nejsou odeãitatelnou poloÏkou
daní. Pro jakékoli doplÀující informace mÛÏete kontaktovat Michaelu Vaclavinek na
+14169721476, linka 11 na GK âR v Torontu

***

Poãas toho svojrázneho ãasu, ktor˘
odborníci naz˘vajú Ïivot, sa ºudia
stretávajú a existujú. Mnoh˘m z nás sa
podarí preplávaÈ Ïivotom bez toho, aby
po sebe zanechali akúkoºvek stopu. Ani
kladnú, ani zápornú. Svoje si jednoducho
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Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.

Translations

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Michael Eisner,
RMT, CDT

and

Practitioners of

Obituary

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

Zemfiel Jan Rube‰ - 89

Poznámka
Ivana Hoffmana

Proti kanadsk˘m vízÛm se u nás sice povinnû
protestuje, ale to neznamená, Ïe bychom
KanaìanÛm nerozumûli. UÏ kdyÏ pfied dvûmi
roky vízovou povinnost ru‰ili, fiekli, Ïe se k ní
v pfiípadû opûtovného nárÛstu ãesk˘ch
ÏadatelÛ o azyl vrátí. Ta situace nastala a
Kanaìané se zachovali, jak slíbili. Pokud jde
o na‰e diplomaty, dûlají svou práci: ãelí tomu,
protestují a reciproãnû v rámci sv˘ch moÏností
oplácejí, to ale neznamená, Ïe jsou Kanaìané
‰patní a my hodní. O to ale v diplomacii
vÛbec nejde.

Diplomat hájí dobrou povûst státu, kter˘
reprezentuje. A to i v pfiípadû, Ïe taková
dobrá povûst neexistuje. Na‰im hlavním
problémem mimochodem není, Ïe kdo bude
chtít do Kanady, bude si to muset zafiídit ve
Vídni. Hor‰í je vûdomí, Ïe jsme zemí, ze
které utíkají na‰i spoluobãané, neboÈ cítí, Ïe
jsou zde nechtûni anebo rovnou mají strach
tady Ïít. A v reakci na kanadská víza je sly‰et
tolik nenávistn˘ch v˘rokÛ na adresu RómÛ,
Ïe není pochyb o tom, Ïe se bojí právem.
Správnost podezfiení, Ïe jsme spoleãností,
která je vÛãi RómÛm nepfiátelská si mÛÏe
kaÏd˘ ovûfiit. Staãí, kdyÏ si sám sobû poloÏí
otázku: Chtûl bych b˘t v âesku Rómem, a
pokud bych zde byl Rómem, nepokusil bych
se jít tfieba do Kanady? Drtivá vût‰ina bíl˘ch
u si nás na první otázku odpoví: urãitû ne, a na
druhou: urãitû ano. Pro vût‰inovou spoleãnost
zavedení kanadsk˘ch víz pfiedstavuje jen
drobnou nebo Ïádnou komplikaci.

V nezávidûníhodné situaci jsou Rómové.
Nechtûnû a nechtûni tu s námi budou muset
zÛstat a upfiímnû fieãeno, není jim co závidût.
S krizí roste nezamûstnanost. S
nezamûstnaností roste agresivita a ta se vÏdy
obrací proti tûm, co jsou jiní.

RadioÏurnál 14.7.2009 18:28
***

TRAVEL INC.

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

e-mail:
Tatratravel@hotmail.com

Vám ponúka
cestovanie

do celého sveta
Spolahlivo vybavíme!

Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

V úter˘ 30. ãervna 2009 zemfiel v Torontu
Jan Rube‰, jeden z nejv˘raznûj‰ích,
nejv˘znamnûj‰ích a nejoblíbenûj‰ích
pfiedstavitelÛ ãeskoslovenské kultury ve
svûtû. Narodil se ve Volyni 6. ãervna 1920,
vystudoval gymnázium v Strakonicích
(maturoval v roce Mnichova, 1938), zapsal
se souãasnû na lékafiské fakultû Univerzity
Karlovy a  získal stipendium na PraÏské
hudební konzervatofii. Byl muÏem s mnoha
talenty. V mládí vynikal ve sportu (byl
znamenit˘m tenistou a i v zralém vûku
vyhrál seniorské mistrovství Kanady  a
lyÏafiem), mûl nádhern˘ sametov˘ bas-
barytonov˘ hlas, podmanivou osobnost a
dobfie vypadal.
A svût si ho brzy v‰iml. Byl nejmlad‰ím
basistou praÏské a plzeÀské opery, kde
zpíval pfies tfiicet rolí. V roce 1948 byl
vybrán, aby zastupoval âeskoslovensko
na Mezinárodním hudebním festivalu v
Îenevû. Ten rok komunisté udûlali v Praze
puã a Rube‰ se domÛ nevrátil. Emigroval
do Kanady. Usadil se v  Torontu, kde
vystoupil s legendárním kanadsk˘m
pianistou Glenn Gouldem a poãátkem
padesát˘ch let minulého století zaloÏil v
torontské CBC (Canadian Broadcasting
Corporation) program Songs of my People
(Písnû mého lidu).  Poprvé jsem se s ním
setkal po druhém nebo tfietím vysílání - mûl
jsem nûjakou funkci, myslím v
âeskoslovenském sdruÏení,  a pfiispíval
do krajansk˘ch novin. Rube‰ chtûl CBC
dokázat, Ïe o program je zájem. A skuteãnû
byl - a byl velik˘. V‰echny nás v˘bûrem i
podáním ãesk˘ch i slovensk˘ch písní
okouzlil a my v‰ichni volali do CBC a
ufiímnû na program pûli chválu. A nebyli
jsme sami. Songs of my People se stal
jedním z nejpopulárnûj‰ích rozhlasov˘ch
programÛ a Rube‰ v nûm pÛsobil jako
konferenciér a sólista deset rokÛ.
Srdce milovníkÛ opery si získal interpretací

více neÏ sta hlavních rolí  v Kanadské
opefie, New York City Centre, v operních
domech v Pittsburghu, Washingtonu,
Chicagu, New Orleans, Seattle, v Mexiku a
Nûmecku. UÏ se jistû nepamatuji, ale
myslím, Ïe první rolí, v které jsem ho v
Torontu vidûl, byl Kecal v Prodané nevûstû.
Miloval jsem jeho vodníka v Rusalce, ale i
jeho komické postavy v Mozartov˘ch
operách. Opery zpíval i na festivalech v
Stratfordu, Ottawû, Montrealu a
Vancouveru. Na turné po Kanadû a USA,
vût‰inou se symfonick˘mi orchestry, ãasto

zpíval Dvofiákovy Biblické písnû - a
nepfiekvapí, Ïe nejvíc nás chytil za srdce,
kdyÏ zpíval “My cizinou jsme bloudili”.
Nebyla to ale jen opera, v níÏ sklízel
úspûchy; sklízel potlesk i v muzikálech:
South Pacific, The Sound of Music, Cabaret
a Man of la Mancha.
âasto, alespoÀ v prvních dvou desetiletích

exilu-zpíval na krajansk˘ch oslavách
památn˘ch dnÛ na‰ich dûjin. Naposled
vystoupil na koncertu Hold rodné zemi -
Tribute To Our Native Land, v McMillan
Theatre v Torontu 23. kvûtna 2003, ale to
uÏ nezpíval; uvádûl program.
V pozdûj‰ích letech se stal nejznámnûj‰í

jako herec. Vystoupil v televizních
dramatech Charlie Grant’s War; Catsplay;
The Harvest (CBC); v televizních seriálech:
Crossings (ABC), Kane and Abel (CBS);
Little Gloria (NBC); Campbells (CTV); The
Day Grandad Died. Jako host  vystoupil v
televizních seriálech typu: E.N.G., Street
Legal, Fame, Life Goes On, Max Glick,
ER, Due South, X-Files. Jako filmov˘ herec
Jan Rube‰ zaznamenal nejvût‰í úspûch v
roli dûdeãka v ami‰ské rodinû v Oscarem
poctûném filmu Witness (s Harrisonem
Fordem v hlavní roli), ale kritického ohlasu
se dostalo i jin˘m jeho rolím jako tfieba  roli
(zase dûdeãek, tentokrát Ïidovsk˘) v
komedii The Outside Chance of Maxmilian
Glick, kde jeho Ïenu hrála jeho skuteãná
Ïena a producentka filmu (televizní
hereãka, zakladatelka Young People’s
Theatre v Torontu atd.) Susan Douglas
Rubes; nebo  rolím ve filmech: Forbidden
Journey; Lions for Breakfast; The Amateur;
The Incredible Journey; One Magic
Christmas; Courage Mountain; Dead of
Winter; Class Action; Deceived; Coming of
Age; Roommates; Mesmer; Something
About Love; Never Too Late; Snow Falling
on Cedars; Mighty Ducks 2; Believe.
 Ani to je‰tû není v‰echno: Rube‰ byl

autorem i hvûzdou v˘chovného televizního
dûtského programu Guess What,
pfiedná‰el na operní ‰kole Královské
konzervatofie, byl umûlcem v rezidenci na
Wilfrid Laurier University ve Waterloo;
vystoupil v  Laternû Magice i v na‰em
Novém divadle. Dostalo se mu spousty
vyznamenání: Centennial Medal, Queen’s
Silver Jubilee Medal, ãestné obãanství mûst
Winnipegu a Sydney (N.S.); ãestn˘ doktorát
University of Guelph a University of
Windsor; Gemini Award; Earl Grey Award
za celoÏivotní práci v kanadské televizi;

Order of Canada (¤ád Kanady). Torontská
krajanská komunita ho naposled vidûla,
kdyÏ pfied dvûma roky pfiejímal (spolu s
Blankou Rohnovou) z rukou Generálního
konzula âR v Torontu Richarda Krpaãe
¤ád Jana Masaryka. To uÏ ho poznamenal
ãas a nemoc stáfií. Ale jakou ÏeÀ za sebou
zanechal...
Jeho paní Susanû a celé rodinû

vyslovujeme upfiímnou soustrast.
Josef âermák

***

Jan Rubeš při rozhovoru pro Satellite v roce 2007
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Financial

1 CDN $ 16,71 Kã
1 EURO 25,87 Kã
1 US $ 18,39 Kã
âNB - 16. 7. 2009

Kursovní lístek
100 Kã 6,13 CDN $
1 CDN $ 16,30 Kã
1 EUR 1,58 CDN $
1 CND $ 0,63 EURO
1 US $ 1,13 CDN $
1 CND $ 0,89 US $

Universal Currency Converter - 16. 7. 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

Přenosné kontejnery: www.transcomtransport.com

Nech sa páãi…
Nesúvislá zpráva o jednom zájazde. Z druhej ruky.

Pred nedávnom sa ãlenovia Torontského
slovenského divadla vrátili z premiérového
turné po ‰tyroch slovensk˘ch mestách.
Trnava, Nitra, Martin a Bratislava.
Predstavili sa s hrou slovenského autora
Viliama Klimáãka Horúce leto 68. Hra o
emigrantoch, ãi vlastne o nás, ºuìoch.
Partia slovensk˘ch nad‰encov, dvoch
moravsk˘ch krajanov, ktorí uÏ rozliãne
dlho Ïijú v Kanade. Za v˘datnej pomoci
troch slovensk˘ch hercov. ·núru umoÏnil
grant Úradu pre Slovákov Ïijúcich v
zahraniãí a sponzorské dary firiem a
jednotlivcov, pretoÏe vstupné by nepokrylo
ani desatinu nákladov. Vrátili sa domov. Z
domova.
Zvlá‰tna informácia. âo alebo kde je teda

domov? Je to ten mal˘ fliaãik zeme, kdesi
pod Tatrami, nad ktor˘mi sa bl˘ska, ba aj
hromy divo bijú? Alebo je to iba pocit bez
geografického vymedzenia? Kam vlastne
na‰inci, Ïijúci inde, patria? A treba vôbec
niekam patriÈ? Koºko ºudí, toºko odpovedí.
A v‰etky správne.
Jedna z postáv Klimáãkovej hry sa spytuje

ãi slu‰ní ºudia zostali, alebo odi‰li. Odpoveì
je opäÈ nejasná. Torontské publikum prijalo
Horúce leto 68 veºmi priaznivo. Je aj o
nich. Ako to príjmu ºudia na Slovensku
nikto netu‰il. Emigrantská téma bola
pridlho dosÈ tabuizovaná. “A nám sa
podarilo vypustiÈ 40 - roãného dÏina z
fºa‰e”, ako to autor vystihol v ktoromsi
interview.
Obavy predãili oãakávania. Zbytoãne.

Torontskí divadelníci ponúkli v‰etk˘m
‰tyrom divadlám dve predstavenia.
PopoºudÀaj‰ie matineé pre ‰koly a
veãerné. Trnava a Bratislava to prijali.
Prvé predstavenie celého zájazdu hrali
pre trnavskú mládeÏ. Pre nich je 68-my
rok dejepisom. Nevedia o tom priveºa.
V‰etci úãinkujúci boli príjemne prekvapení
aÏ zaskoãení pozornosÈou a Ïivou reakciou
t˘chto dorastencov. Mnohí z nich pochopili,
ako sa po skonãení hry vyjadrili, Ïe kaÏdá
minca má dve strany a Ïivot je málokedy
ãierno-biely. Mnohí sa totiÏ naivne
domnievali, Ïe akonáhle budú maÈ situácie
na Slovensku po krk, a t˘ch je bohuÏiaº
nemálo, jednoducho odídu na Západ a
tam im bude hej. Stratili síce
neopodstatnené ilúzie ale vari si uvedomili,
Ïe Ïivot nie je poºom prejsÈ. Veãerné
predstavenie bolo uÏ tro‰ku o inom, av‰ak
rovnako priaznivo prijaté a standing
ovations sprevádzali na‰u skupinu poãas
celého pobytu.
Neobyãajne milo a profesionálne sa

správal aj technick˘ personál v‰etk˘ch
divadiel. Úplne ch˘bala tá povestná

blahosklonnosÈ a nafúkanosÈ
profesionálov voãi amatérom. V Martine
po skonãení predstavenia ‰éfdramaturg
divadla oznámil divákom, Ïe môÏu ostaÈ v
hºadisku a pobesedovaÈ si s úãinkujúcimi.
Neodi‰iel vôbec nikto. A tak prebiehal cel˘
pobyt. Preão teda práve táto hra a preão ju
prezentovaÈ na Slovensku?
Dovolím si odcitovaÈ Rev. Du‰ana Tótha

jednoho zo zakladateºov Torontského
slovenského divadla, herca a reÏiséra,
ktor˘ v interview pre ãasopis Evanjelick˘
posol predosiela: Milan Kundera vo svojom
diele Ignorancia vychádzal z Odyssea,
ktor˘ hovorí: “Cel˘ch dvadsaÈ rokov
nemyslel na niã iné ako na svoj návrat
domov. Keì sa v‰ak vrátil s prekvapením
si uvedomil, Ïe jeho Ïivot, samotná
podstata jeho Ïivota, jeho ohnisko, jeho
poklad leÏí mimo Ithaky, v dvadsiatich
rokoch jeho putovania. A o tento poklad
Odysseus pri‰iel a mohol ho znovu získaÈ
len t˘m, Ïe o Àom bude rozprávaÈ. Av‰ak
v Ithake nebol cudzincom a nikomu
nenapadlo, aby mu povedal: Rozprávaj
nám.” My sme sa rozhodli hovoriÈ. Chceme
sa s vami rozdeliÈ o poklad, ktor˘ sme
získali pri na‰om putovaní svetom.
Pokladáme si za povinnosÈ hovoriÈ o na‰ich
osudoch, aby nás na‰e deti a generácie
po nás nevinili, Ïe sme nezanechali
svedectvo o sebe. Dúfame, Ïe slovenské
publikum príjme na‰u v˘poveì tak
úprimne, ako ju predkladáme.”

A publikum na Slovensku skutoãne
nesklamalo. Predsa sa prihodila jedne
veºmi smutná udalosÈ. Jednomu z
torontsk˘ch amatérov, Jurkovi Joná‰ovi,
po predstavení v Nitre diagnostikovali
nádor na mozgu. Museli ho previezÈ do

Toronta a má sa nedobre. Nám, ktorí ho
poznáme, neostáva niã len veriÈ. A veríme.
V‰etci.
P.S. V Bratislave na Panenskej ulici je

prívetivá krãma so svojráznym názvom
Next Apache. Kamarát, ktor˘ b˘va oproti
mi vysvetlil, Ïe ono zariadenie vlastní ak˘si
Kanaìan, ktor˘ nerozumejúc poriadne
slovenãine takto nazval svoj lokál, vìaka
frekventovanému zvratu “Nech sa páãi”,
ktor˘m ho Slovaci ãastovali. âiÏe Nech sa
páãi byÈ doma tam, kde vám je dobre.
Trebárs na Panenskej.
A Jurko Joná‰ vyrastal na Panenskej.

Ivan Zná‰ik
***

Torontské slovenské divadlo
âo majú spoloãné poãítaãov˘ konzultant, módna fotografka, chemick˘ inÏinier, uãiteºka a
evanjelick˘ farár? Sú z Kanady a spolu s ìal‰ími tvoria Torontské slovenské divadlo. Pred
t˘ÏdÀom hralo na slovenskom turné svoje Horúce leto 68. Moju hru o ich generácii, ktorej
ruská okupácia vzala budúcnosÈ v âeskoslovensku.
Sám som b˘val amatérom, hrával som len za potlesk. Ako kanadsk˘ súbor. Preto si váÏim
nad‰enie divadelníkov, ktorí nerie‰ia kritiky, pí-ár, honoráre, ale chcú “len” hraÈ. Videli ich
stovky divákov v Trnave, Nitre, Martine a Bratislave.
O chvíºu bude ‰tyridsaÈjeden rokov od augusta 1968. Ako ho priblíÏiÈ t˘m, ão vtedy neÏili?
Predstavte si, Ïe máte osemnásÈ, sú prázdniny a do vá‰ho mesta prídu cudzie tanky. Cítite
sa zraden˘, chodíte písaÈ sprejom po múroch a veãer dôjde bled˘ otec, mama plaãe a vy sa
cez noc zbalíte - tí predvídavej‰í aj zimné veci - a odídete, k˘m sú otvorené hranice. Len na
pár mesiacov, hovoríte si, k˘m sa to nevyjasní...
A zatiaº vám rodnú krajinu oplotia ostnat˘m drôtom a vy sa vrátite aÏ po ‰tyridsaÈjeden
rokoch zahraÈ o tom divadlo.
Samozrejme, Ïe v tej hre musí byÈ kus sentimentu k va‰ej mladosti, ale aj naivná viera, bez
ktorej by ste vonku nevedeli ÏiÈ. Viera, Ïe ak sa bude o násilí a okupácii âeskoslovenska v
roku 1968 stále hovoriÈ, hádam sa nezopakuje. Sláva naivn˘m. Sláva návratom!

Viliam Klimáãek, dramatik - Pravda-27. 6. 2009
***

Ze zájezdu na Slovensko
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Skladování: 1-800-354-9046

Hitlerova horaJihonûmecké mûsteãko Berchtesgaden
nabízí turistÛm nejen pfiírodní krásy v
okolí a prohlídku solného dolu, ale i
jedineãnou atrakci moderní historie.
ZaslouÏil se o to jist˘ rakousk˘ amatérsk˘
malífi s knírkem, av‰ak proslul˘ úplnû
jin˘mi schopnostmi a ve zcela jiném
oboru. Jméno Adolf Hitler je s místní ãástí
zvanou Obersalzberg spjato od roku
1923, kdy si jeden ze statkÛ vybral za své
letní sídlo. Dnes tu stojí dokumentaãní
stfiedisko s expozicí vûnovanou právû
období nacionálnûsocialistické diktatury.
K jeho náv‰tûvû neláká na‰ince pouze
daná historická tématika, ale i zvûdavost,
jak se ti Nûmci vlastnû se svojí temnou
minulostí vyrovnávají.
Obersalzberg je kopec, chcete-li severní

svah kopce slouÏící po staletí místním
pastevcÛm, ktefií se mohli odtud kochat
pohledy na skalnaté horské ‰títy, otevfiené
údolí fieky Berchtesgadener Ache a na
sousední zelené stránû poseté sala‰emi.
Místo, jak˘ch jsou zde v jiÏním Bavorsku
desítky. Ale jen tento kopec si vybrali
budoucí ‰piãky nacistické fií‰e, aby jej
pov˘‰ili na své druhé mocenské centrum,
hned po Berlínu. Ne‰lo tedy zdaleka o
pouhé letní sídlo pro prominenty slouÏící
k rozpt˘lení a rekreaci. Z odkoupen˘ch
zemûdûlsk˘ch usedlostí vznikly luxusní

vily, které ov‰em navenek zachovávaly
zdání pÛvodní selské architektury. Po
fa‰istickém pfievzetí státní moci tu pak v
krátkém ãasovém rozmezí tfiicát˘ch let

ne definitivnû. V dubnu 1945 tuto
nacistickou p˘chu srazily britské
bombardéry. A co nezniãily, dokonali

ameriãtí pyrotechnici. Nic nesmûlo
pfiipomínat éru hnûd˘ch ko‰il, nic nemûlo
slouÏit k vyvolávání star˘ch duchÛ.
Ameriãané zde vydrÏeli aÏ do roku 1996.

O tfii roky pozdûji zde bylo otevfieno jiÏ
zmínûné dokumentaãní stfiedisko. Nabízí
pfies 950 dobov˘ch fotografií, dokumentÛ
a plakátÛ, a také filmové a zvukové
záznamy. První kroky náv‰tûvníka jsou
ve znamení jakési ‰okové terapie. Vidíte
kupy mrtvol, fiady obû‰encÛ a zástupy
zbídaãel˘ch tûl. Pokud to vá‰ Ïaludek
zvládne, ãekají vás témata jako teror a
nacistick˘ bezpeãnostní aparát, rasová
politika, pronásledování ÎidÛ, cikánÛ a
SintiÛ, koncentraãní tábory, nacistická
propaganda, vãetnû práce s mládeÏí a
zneuÏívání sociálních podpÛrn˘ch
programÛ. Pochopitelnû nechybí téma
druhé svûtové války. Seznámit se mÛÏete
i s profily hlavních protagonistÛ Tfietí fií‰e.
HitlerÛv kult byl dÛmyslnû pûstován. Jeho
souãástí byla i tato horská kulisa. Obraz
f˘rera mûl pfiesvûdãovat vefiejnost o jeho
lidovosti, o lásce k dûtem, ale i k horám a
k pfiírodû, o státnické rozhodnosti a o
vizionáfiském duchu.
Náv‰tûvníky tvofií jak ‰kolní skupiny

(studenti mají slevu, uãitelé vstup
zdarma), tak jednotlivci, pfieváÏnû,
odhaduji, star‰í generace. Za zmínku jistû
stojí, Ïe v nedalekém stánku u rozsáhlého
parkovi‰tû nekoupíte Ïádn˘ suven˘r s
hákov˘m kfiíÏem, ani reprodukci Hitlerovy
krajinky, ani snímeãek Goeblsovi
roztomilé rodinky.
NuÏe, Obersalzberg je bezesporu velkou

turistickou atrakcí. Nenajdete tu v‰ak ani
náznak glorifikace onûch temn˘ch
nûmeck˘ch dûjin, ani jejich jednotliv˘ch
aktérÛ. Jde o decentní setkání s dûsivou
historii lidstva, kdy sám ìábel hrál prim.

© Miroslav Petr - Hradec Králové
ãervenec 2009

***

vyrostly kasárna SS, ‰kola a hospodáfisk˘
komplex, jeÏ mûl zaji‰Èovat potravinovou
sobûstaãnost komunity. Tu chránila celá
soustava opevnûní. Takovou tfie‰niãku
na dortû pfiedstavovala dodnes zachovalá
stavba na 1834 m n. m. vysokém
kuÏelovitém vrcholu. Takzvané Orlí
hnízdo nechal postavit v
nacionálnûsocialistickém stavebním stylu
jako dar k padesát˘m narozeninám pro
svého vÛdce ‰éf fií‰ské kanceláfie Martin
Borman.
V dobû Hitlerova kultu sem na

Obersalzberg proudila celá procesí jeho
fanou‰kÛ a fanynek, tady fií‰sk˘ kancléfi
pfiijímal v˘znamné státníky, tady se
rozhodovalo o osudu Evropy. Na‰tûstí

Obersalzberg
Foto: M. Petr

Do‰lo e-mailem: Obrázky z moskevského metra
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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

NÁ· BROADWAY
 (OUR BROADWAY)

GALAKONCERT SVETOV¯CH, âESK¯CH
A SLOVENSK¯CH MUZIKÁLOV A PIESNÍ

20. September 2009 o 18:00

“The Lithuanian House”,
1573 Bloor Street W., Toronto ON M6P 1A6

Úãinkujú: Tatiana Palovãíkova, Marka Rajná, Jaroslav Dvorsk˘,
Brian Vácval, Du‰an Drobn˘ a Detsk˘ spevácky zbor v Toronte

Galakoncert “Ná‰ Broadway” je pestrou zmesou populárnych muzikálov˘ch arií a
piesní svetového, ãeského a slovenského repetroáru.
V prvej polovici koncertu zaznejú známe svetové árie z muzikálov Phantom of the
Opera, Evita, Cats, Dirty Dancing, Hello Dolly, West Side Story, Porgy and Bess,
Les Miserables a v druhej polovici ich vystriedajú diela ãeskej a slovenskej tvorby,
z muzikálov Dracula, Kleopatra, Fontána pre Zuzanu, ako aj árie z filmu Tfii ofií‰ky
pre popelku a populárne piesne Michaela Jacksona, Karla Gotta, Hany Hegerovej,
ãi Paºa Haberu.
V programe vystupujú vynikajúci umelci, hosÈujúci speváci zo ·tátneho divadla v
Ko‰iciach Tatiana Palovãíková a Jaroslav Dvorsk˘, v spolupráci s na‰imi
Torontsk˘mi spevákmi Markou Rajnou, BraÀom Vácvalom a Du‰anom Drobn˘m.
Program bude sprevádzan˘ audio-vizuálnymi efektami a jeho dramaturgia, v
spojení s vynikajúcimi umelcami sºubuje nev‰edn˘ záÏitok, na ktor˘ budú náv‰tevníci
dlho spomínaÈ.
Vstup na tento koncert je voºn˘ pre v‰etk˘ch, ktorí svojim príspevkom podporia
novovzniknutú nadáciu “Slovak House”, ktorej úlohou je podporovaÈ slovenskú
kultúru a komunitu v Kanade.
ëal‰ie informácie o tejto akcii, vrátane návodu ako získaÈ vstupenky budú uvedené
na stránkach http://entertainment.canada.sk a http://www.slovakhouse.org
Te‰íme sa na Va‰u úãasÈ a podporu!

***
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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:

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…

***

Přeprava: 1-800-354-9046

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

9.7.2009
Kanada je tak tolerantní,

aÏ si sama ‰kodí,
fiíká tlumoãník RomÛ

Toronto-MFD-Kanaìané moÏná uÏ brzy
zavedou víza pro obãany âeské republiky.
Do‰la jim trpûlivost poté, co se ukázalo, Ïe jen
za leto‰ní rok tam poÏádalo o azyl 1 720
âechÛ pfieváÏnû romského pÛvodu. Je to
druh˘ nejvy‰‰í poãet hned po Mexiãanech.
âechokanaìan Jan Rotbauer, sám b˘val˘

emigrant, je nyní placen˘ kanadskou vládou,
aby tlumoãil Ïádosti o azyl.
Ta zemû je pro nû jako sen. Ráj. Zemû

zaslíbená. Kanada. O azyl tam Ïádá stále
více ãesk˘ch obãanÛ, v drtivé vût‰inû RomÛ.
Pfii azylovém fiízení jim tlumoãí âechokanaìan
Jan Rotbauer, placen˘ kanadskou federální
vládou. Sám do Kanady pfied lety emigroval.
“Je to setkání dvou svûtÛ. Na jedné stranû

kanadsk˘ úfiedník, pfiíslu‰ník stfiední tfiídy, jenÏ
pfiem˘‰lí o obkládaãkách ve své nové
koupelnû, na stranû druhé skupina ÏadatelÛ
o azyl, která je nûkdy tak hluãná, Ïe musí
nûkter˘ z tûch úfiedníkÛ vybûhnout a zakfiiãet:
Ticho, tady se pracuje!“
Zaslíbená zemû?
Romové, ktefií utíkají za oceán, uvádûjí, Ïe se

chtûjí zbavit obav z rasové diskriminace.
V Torontu, kam mífií vût‰ina ÏadatelÛ, je více

neÏ polovina obyvatel jiné neÏ bílé pleti.
Jak se na nû vlastnû ti úfiedníci dívají?
Chovají se vût‰inou profesionálnû. Kanada

si zakládá na korektní národnostní politice.
Ale jsou situace, kdy ten úfiedník jistû pfiem˘‰lí,
zda nûkter˘ z uprchlíkÛ nezneuÏívá kanadsk˘
sociální systém. Napfiíklad ve chvíli, kdy
Ïadatel o azyl neví, kdy se narodil jeho otec a
jeho matka, ale ví pfiesnû, na co v‰echno má
v Kanadû nárok.
A na co tedy má nárok?
Kanada je tak tolerantní a benevolentní zemû,

aÏ sama sobû ‰kodí. UÏ hned po dvou
pohovorech na leti‰ti se vût‰ina z pfiíchozích
stane Ïadatelem o azyl a získá tak právo
pob˘vat v Kanadû rok aÏ dva, neÏ úfiady

rozhodnou o dÛvûryhodnosti jejich tvrzení.
Odmítnuti jsou prakticky jen ti, ktefií o azyl uÏ
Ïádali v minulosti a dobrovolnû se vrátili domÛ.
A Ïadatelé o azyl mají právo na nejrÛznûj‰í
v˘hody. Mohou získat ubytování s jídlem a
kapesné osm dolarÛ (130 korun) na osobu
dennû. KdyÏ si potom najdou byt, sociální
odbor jim platí vût‰í ãást nájmu, pfiispívá na
jídlo, jízdné a o‰acení. Navíc dostanou 1 500
dolarÛ (24300 korun) na rodinu jako jakési
jednorázové startovné. Zdá se to b˘t dost, ale
k bezstarostnému Ïivotu to rozhodnû nestaãí.
Mnozí v‰ak dobfie vûdí, Ïe kdo je alergick˘ na

urãit˘ druh potravin a získá potvrzení od lékafie,
mÛÏe dostat mûsíãnû 250 dolarÛ (4050 korun)
na osobu navíc. Z toho uÏ se dá slu‰nû Ïít.
Tlumoãil jsem u lékafie, kter˘ mi fiekl: Mám tu
uÏ sedmnáctou rodinu, která tvrdí, Ïe nemÛÏe
skoro nic jíst... Ale podmínky pro vyplácení
této dávky se zaãínají nyní zpfiísÀovat.
Kolik jich uspûje?
Podle údajÛ kanadské ambasády uzavfiela

Kanada vloni celkem 195 Ïádostí o azyl. Z
toho 84 ÏadatelÛ azyl získalo a pût bylo
odmítnuto. 106 ÏadatelÛ své Ïádosti stáhlo ãi
neobnovilo.
Lékafii ãi úfiedníci si informace neovûfiují?
V Kanadû je v‰e stále je‰tû do znaãné míry

zaloÏené jen na dÛvûfie a ãestném prohlá‰ení.
Doktor nedûlá testy, jen napí‰e potvrzení.
Komise pro uprchlíky, která nakonec
rozhoduje o udûlení azylu, rovnûÏ nevyÏaduje
dÛkazy a Ïadatelé nemusí nijak doloÏit, Ïe
právû oni byli pronásledováni, jako je tomu
napfiíklad u podobn˘ch azylov˘ch fiízení v
Británii. âlenové komise se ale snaÏí formou
rozhovoru rozpoznat, zda uprchlík hovofií
pravdu a zda je dÛvûryhodn˘m Ïadatelem o
azyl. Jeden ãlen té komise mne aÏ pfiekvapil,
jak byl dÛvûfiiv˘. Îadatelé tvrdili, Ïe dûti
skinheadÛ mlátily jejich dûti uÏ v matefiské
‰kolce. Nevûfiím, Ïe existují pûtiletí skinheadi.
Ten ãlen komise je ani nenechal domluvit a
fiekl, Ïe v âeské republice jistû hodnû trpûli...
Jaké mají povûdomí o âesku kanad‰tí

úfiedníci a ti, ktefií o azylu rozhodují?
Mají jak˘si manuál, kter˘ âeskou republiku

oznaãuje za demokratickou zemi, kde funguje
právní a sociální systém, i kdyÏ ne vÏdy
dostateãnû. Je v podstatû objektivní, ale je v

nûm uvedeno, Ïe domáhání se spravedlnosti
v mnoha smûrech vázne. Pro Kanaìany pak
staãí vûdût, Ïe to nûkde skfiípe, i kdyby to bylo
jen jediné procento pfiípadÛ. A oni se hned
pfiiklánûjí k té verzi, kterou uvádí Ïadatelé o
azyl.
Jak dlouho to trvá?
Azylové fiízení se v Kanadû stále prodluÏuje.

Nyní trvá rok a pÛl aÏ dva roky. Po tuto dobu
mohou Ïadatelé vyuÏívat rÛzn˘ch v˘hod. O
udûlení azylu rozhoduje komise.
Jak vlastnû azylové fiízení probíhá?
Po úvodních pohovorech na leti‰ti obdrÏí

uprchlíci fiadu formuláfiÛ, které musí ve
stanoven˘ch termínech vyplnit a dodat azylové
komisi. Kanada je tak ‰tûdrá, Ïe Ïadatelé o
azyl si mohou najít právníka, kter˘ jim v‰e
vyfiídí na náklady provincie. Právník v‰e
zpracuje, upraví, aby to odpovídalo Ïenevské
konvenci. I díky tûm právníkÛm je úspû‰nost
ÏadatelÛ tak vysoká.
Pohled na âesko tedy v Kanadû asi není

pfiíli‰ pfiízniv˘?
Urãitû nás to, co se dûje, po‰kozuje. Ale nyní,

kdyÏ uÏ ta situace trvá tak dlouho, zaãíná se
o ní více psát a pí‰e se vût‰inou objektivnû.
Objevily se názory, Ïe emigrace RomÛ je

organizována a Ïe jde o dobr˘ byznys...
Ten pocit mÛÏe snadno vznikat. Romové

pfiijíÏdûjí instruováni, kolik mají mít penûz, co
mají mít s sebou a co mají odpovídat na
otázky úfiedníkÛ na leti‰ti. Ale nejvût‰í roli tu
podle mne hraje jejich rodinná soudrÏnost. Ti,
ktefií se dostanou do Kanady, po skypu hned
informují pfiíbuzné doma.
Ale teì zkusme opaãn˘ pohled: co ti,

ktefií se v âesku opravdu setkali s
rasistick˘mi útoky? Najdou v Kanadû svÛj
lep‰í svût?
JestliÏe se v âesku na nû dívají skrz prsty,

tady se jim kvÛli barvû pleti nic takového
nestane. Hned na leti‰ti jsou tito uprchlíci
pfiíjemnû pfiekvapeni tím, Ïe se na nû prostí
lidé dívají mile a pomáhají jim. Ptají se: Nemáte
peníze? Spíte na leti‰ti? Tady máte dvacet
dolarÛ a kupte nûco dûtem. Potom, kdyÏ jdou
Ïádat o práci, mají nûkdy lep‰í podmínky neÏ
bûlo‰i. V Kanadû nejsou kvóty, ale rasová
korektnost je taková, Ïe ãasto je pfiijat
pfiednostnû uchazeã s tmavou pletí, aby si
nikdo nemohl stûÏovat na rasovou
pfiedpojatost zamûstnavatele.
TakÏe pfiece jen zemû zaslíbená?
Ano, kdyÏ pfiijde nûkdo, kdo byl opravdu

terãem rasového útoku a chce Ïít poctivû,
nemÛÏe se v Kanadû stát, Ïe by na tom byl
hÛfi neÏ v âesku. Bude tu Ïít v míru a bezpeãí.
Jeho dûti budou chodit normálnû do ‰koly a
nikdo se na nû nebude dívat kfiivû jenom kvÛli
etnickému pÛvodu. V Torontu je více neÏ
polovina obyvatel jiné neÏ bílé pleti.
A co ti, ktefií pfiijdou jen za ‰tûdr˘mi

sociálními dávkami?
Na sociální podpofie vás nenechají Ïít

donekoneãna. A i kdyÏ se dávky zpoãátku
zdají ‰tûdré, k blahobytnému Ïivotu rozhodnû
nestaãí. Skuteãností je, Ïe urãitá ãást RomÛ
se za pár mûsícÛ vrací zpátky domÛ. âasto
fiíkají, Ïe se jim v Kanadû nelíbí. Pro nûkteré to
nebyl ten ráj, kter˘ si pfiedstavovali. Zji‰Èují,
Ïe chleba je i v Kanadû o dvou kÛrkách.

***

kanadsk˘m imigraãním systémem vyvolává
postup nûkter˘ch sloÏek moci v Romech
beznadûj a ztrátu vyhlídek, uvedl ministr pro
men‰iny.
PfiestoÏe státní koncepce integrace RomÛ
chce bezkonfliktní souÏití RomÛ s vût‰inovou
spoleãností, nûktefií politici se podle Kocába
snaÏí vyuÏít rozpory mezi Romy a majoritou
ve svÛj prospûch. Jejich pfiístup konflikt
vyhrocuje na neúnosnou úroveÀ, v dÛsledku
ãehoÏ “Romové musejí z kola ven”.
Jako pfiíklad Kocáb uvedl vystûhování
vsetínsk˘ch RomÛ z centra mûsta do
kontejnerov˘ch domÛ na jeho okraji a do
vzdálen˘ch vesnic. Podle kritikÛ radnice právû
tento kontroverzní ãin tehdej‰ího starostu
Jifiího âunka (KDU-âSL) vynesl do vysoké
politiky a pfiinesl mu místo v Senátu a v ãele
strany.
Kocáb zmínil i protiromské v˘roky senátorky
a starostky ostravského mûstského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky Liany Janáãkové,
která v souvislosti s Romy hovofiila o plotech
s elektfiinou.
Pfiipomnûl i zabavování dávek neplatiãÛm,
které nafiídila chomutovská primátorka Ivana
¤ápková (ODS). Ústeck˘ krajsk˘ soud
nedávno rozhodl, Ïe postup exekutora z
leto‰ního února nebyl správn˘ a Ïe musí
pfiíjemcÛm dávek peníze vrátit.
Podle Kocába se v zahraniãí podobné pfiípady
sice odehrávají, jejich aktéry v‰ak neb˘vají
politici zvolení za “normální” strany politického
spektra. V âesku se v‰ak podle Kocába vedení
stran od takov˘chto starostÛ nedistancuje.
“Naopak jim za ‘úspûch’ ve vyhrocování
etnick˘ch konfliktÛ dává vstupenku na
kandidátky do parlamentu,” konstatoval
Kocáb. ¤ápková bude v kraji o poslaneck˘
mandát usilovat z druhého místa kandidátky.
“âeská vláda si situaci RomÛ uvûdomuje a
vyjadfiuje vÛli napfiít své úsilí k nápravû
souãasného stavu, dává jasnû najevo svoji
podporu romské komunitû, men‰inám jakoÏ i
my‰lence multikulturní spoleãnosti,” dodal
Kocáb, kter˘ se sám za vzniklou situaci nijak
zodpovûdn˘ b˘t necítí.
Kocáb uÏ dfiíve âTK fiekl, Ïe by zavedení víz
nepovaÏoval za dÛvod k rezignaci na
ministerskou funkci.
“Já jsem udûlal naprosté maximum pro to,
aby tady Romové byli v lep‰í situaci, aby se
tady cítili komfortnûji,” prohlásil Kocáb
poãátkem ãervence, kdyÏ se o moÏnosti
zavedení víz zaãalo spekulovat.

***

Kocáb pfiipustil, Ïe Kanada
oznámila úmysl zavést víza

pfiedem
Praha-ãtk-Ministr pro lidská práva a
národnostní men‰iny Michael Kocáb dnes
potvrdil, Ïe Kanada skuteãnû informovala
na konci ãervna ãeskou vládu o svém
úmyslu zavést víza k 7. ãervenci.
NovináfiÛm fiekl, Ïe t˘denní odklad v
zavedení vízového reÏimu si vykládal
jako úspûch vyjednávání ãeské a unijní
diplomacie a domníval se, Ïe víza moÏná
zavedena vÛbec nebudou.
“Termín, kter˘ byl oznámen,
nezafungoval. My jsme se na zavedení
víz pfiipravovali. Mûli jsme to za
diplomatick˘ úspûch pana Kohouta,”
podotkl Kocáb. Dodal, Ïe vláda nebyla o
t˘denním zpoÏdûní informována, a proto
pro ni bylo pondûlní kanadské rozhodnutí
víza zavést skuteãnû pfiekvapením.
Kanada k tomuto kroku pfiistoupila kvÛli
rostoucímu poãtu ÏadatelÛ o azyl z âR,
pfiedev‰ím RomÛ.
Ministr pro men‰iny Kocáb tak dnes
podpofiil slova kanadské strany, Ïe jejich
ministr pro migraci Jason Kenney uÏ 29.
ãervna informoval zástupce ãeské vlády
o nezvratném kanadském rozhodnutí
vízov˘ reÏim zavést. Ottawa nakonec
víza zavedla aÏ o t˘den pozdûji, za
odkladem ale byly podle slov kanadského
velvyslance v âR Michaela Calcotta jen

Denní kronika

15.7.2009
Kocáb: Za víza do Kanady

mohou i nûktefií politici
Praha—ãtk-Ministr pro men‰iny Michael
Kocáb soudí, Ïe za zavedení víz v dÛsledku
odchodÛ ãesk˘ch RomÛ do Kanady mÛÏe
také nûkolik v˘razn˘ch pokusÛ politikÛ vyuÏít
“romskou kartu” ve svÛj politick˘ prospûch.
Jsou jimi b˘val˘ starosta Vsetína a pfiedseda
KDU-âSL Jifií âunek ãi chomutovská
primátorka Ivana ¤ápková (ODS).
V prohlá‰ení pro âTK ale zmínil i radnici ve
Slaném a kauzu Matiãní ulice v Ústí nad
Labem.
V kombinaci s nárÛstem aktivity
extremistick˘ch stran a benevolentním

Press
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technické dÛvody, které se snahami
ãesk˘ch diplomatÛ nesouvisely.
âeské ministerstvo zahraniãí v úter˘ na
kanadské tvrzení reagovalo slovy, Ïe
Kenney se o “moÏnosti zavedení vízové
povinnosti” jen zmínil a Kanada nic
neoznámila. Postup Kanady oznaãila
ãeská strana za nevhodn˘ na zaãátku
turistické sezony, odvolala ãeského
velvyslance, zavedla víza pro diplomaty
a poÏádala o solidární postup Evropskou
unii.
Z ãeské politické scény dnes zaznûla i
dal‰í informace poukazující na to, Ïe
ãeská strana mûla o kanadském
rozhodnutí víza skuteãnû zavést
dostateãné informace. Pfiedseda âSSD
Jifií Paroubek âTK poslal prohlá‰ení, ve
kterém se zmiÀuje o dva t˘dny starém
setkání mezi ním, premiérem Janem
Fischerem a ‰éfem ODS Mirkem
Topolánkem.
“Premiér Fischer informoval o zámûru
Kanady zavést víza a o zam˘‰len˘ch
krocích vlády,” napsal Paroubek. Pozdûji
v textové zprávû vysvûtlil, Ïe Fischer v té
dobû zavedení vízového reÏimu nebral
jako hotovou vûc. “Zdûdil ji po pfiedchozí
vládû a snaÏil se jí zabránit,” podotkl.
Pfiedseda âSSD zdÛraznil, Ïe Topolánek,
jehoÏ ODS v úter˘ postup ãeské
diplomacie kritizovala, na této schÛzce
proti Fischerov˘m zámûrÛm
neprotestoval a nemûl jedin˘ návrh ãi
poznámku. Topolánek sám uÏ v úter˘
prohlásil, Ïe informaci o nezvratném
kanadském rozhodnutí víza zavést získal
pfied 14 dny.

***

Lift restriction, EU urges
Officials with the EU’s parliament have already
urged Canada to lift the restrictions on Czech
travellers, saying the EU “regrets” Ottawa’s move.
“I expect this measure to be temporary … in co-
operation with the Czech government, we will
consult the Canadian authorities in order to get
more information on the reasons behind their
decision and we will make all necessary efforts to
restore visa-free travel,” European Commission
president Jose Manuel Barroso told the parliament
Wednesday during a meeting in the French city of
Strasbourg, the seat of the EU parliament.
The Czech government has already recalled its
ambassador to Canada for consultations.
Krpac said refugees, according to international
law, are fleeing countries where they have a “well-
founded fear of persecution.” He cited countries
with authoritarian regimes such as Burma, North
Korea or Cuba.
“In other words, such a person is not trying to find
[an] easier life in a different country … he is
running for his life.”
Because the Czech Republic is a member of the
European Union, its citizens can move freely
within countries belonging to the 27-member
organization, he said.
“If you feel that you are persecuted in the Czech
Republic, you can get into your car and go
tomorrow to England or Italy and settle down and
live freely there,” said Krpac.
Mexico provides Canada with the most refugee
claimants, with the number almost tripling to
more than 9,400 since 2005, said the Immigration
Department. The Czech Republic ranks second
with nearly 3,000 refugee claims filed since the
visa requirement for visitors from that country
was lifted in October 2007. That’s up from fewer
than five claims in 2006, said the department.

With files from The Associated Press
***

Právû takovou neformální informaãní síÈ
vytvofiili podle zprávy vypracované sociologem
a b˘val˘m fieditelem kanceláfie vládní rady
pro záleÏitosti romské komunity Romanem
Kri‰tofem nûktefií v Kanadû Ïijící b˘valí obãané
âeska a Slovenska. K vytváfiení klientského
systému podle nûj tyto “prospektory” motivuje
“profesní a finanãní zájem”. “Na pfiestûhování
se na nûkolik mûsícÛ k pfiíbuzn˘m, kdyÏ si
potfiebujete odpoãinout a ‘zmûnit vzduch’,
není nic specificky romského. OÏehavá otázka
je v‰ak v tom, Ïe zde se do toho míchá
politick˘ azyl,” fiekla âTK socioloÏka Katefiina
Sidiropulu JankÛ z Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brnû. Ta se tématem
odchodu RomÛ do Kanady zab˘vá
dlouhodobû, pfied deseti lety strávila nûkolik
mûsícÛ v Kanadû v˘zkumem romské migrace.
Odchod za lep‰ími Ïivotními podmínkami je

podle nûkter˘ch odborníkÛ bytostnou
potfiebou romského etnika. “Romové sami
fiíkají, Ïe se necítí vlastenci v tom smyslu, Ïe
by byl jejich domov tam, kde Ïijí. Jejich domov
je tam, kde je jejich rodina,” fiekl âTK Petr
Ví‰ek ze sdruÏení Socioklub. “Není to
koãování, ale schopnost pohybu za lep‰ím
Ïivotem. A bohuÏel odcházejí ti lep‰í, ktefií
jsou schopni odejít,” uvedl. “Kdo mÛÏe a má
jenom tro‰ku podmínky, tak se snaÏí do
Kanady odjet,” míní Sidiropulu JankÛ. Podle
ní by perzekuci ze strany ãeské spoleãnosti
dokonce bylo schopno kanadsk˘m úfiadÛm
prokázat mnohem více RomÛ. “Mnoho z nich
se v‰ak na cestu vÛbec nevydá. DÛvody
mohou b˘t v siln˘ch rodinn˘ch vazbách nebo
jejich neschopnosti se na cestu vydat,” míní.
S odlivem RomÛ do Kanady se podle jejích

zku‰eností dfiíve pot˘kalo také Maìarsko. Îe
Maìafii na rozdíl od âechÛ zÛstali bez víz
Sidiropulu JankÛ pfiiãítá vût‰í diplomatické
zbûhlosti jejich politické reprezentace. “Prostû
dovedou lépe a pádnûj‰ími argumenty
pfiesvûdãit Kanadu, Ïe v Maìarsku
diskriminace RomÛ není tak v˘razná,” dodala.
Podle kanadského velvyslanectví v Praze

letos v prvním pololetí o azyl v Kanadû Ïádalo
1720 obãanÛ âeska, které se umístilo na
druhém místû za Mexikem s témûfi 5500
Ïádostmi. Maìarsko ve stejném období
skoãilo na páté pfiíãce, pfii‰lo odtud skoro 800
ÏadatelÛ o azyl.

***

Visa restrictionsVisa restrictionsVisa restrictionsVisa restrictionsVisa restrictions
‘unfriendly’: Czech‘unfriendly’: Czech‘unfriendly’: Czech‘unfriendly’: Czech‘unfriendly’: Czech

consul generalconsul generalconsul generalconsul generalconsul general
CBC News: Czech Republic consul general
Richard Krpaã said the new visa restrictions prevent
thousands of Czech tourists from visiting Canada.
Czech Republic consul general Richard Krpac
said the new visa restrictions prevent thousands of
Czech tourists from visiting Canada. (CBC)The
Czech Republic will press the European Union to
impose a visa restriction on all Canadians travelling
to its 27 member countries, the country’s consul
general in Toronto said Wednesday.
Richard Krpac said the move is in response to
Canada’s decision earlier this week to require
travellers from the Czech Republic and Mexico to
obtain visas.
Immigration Minister Jason Kenney said the
government introduced the requirement to stem a
surge in refugee claims by visitors from those
countries. Kenney said “economic immigrants”
are clogging up the country’s immigration process
for people who have genuine refugee claims.
Krpaã said the Czech government does agree that
some people from his country are “abusing or
finding loopholes in the Canadian asylum system.”
However, Krpaã said the Czech Republic disagrees
with how Canada has handled the situation, calling
the move “unfriendly.”
“You are not only preventing the asylum claims,
but you are also preventing 30,000 Czech tourists
coming into Canada every year,” he said, adding
more than 400 soldiers from the Czech Republic
are fighting alongside Canadians in Afghanistan.
“Introducing [a] visa to a country such as this is —
as far as the international law is concerned —
unfriendly. It’s unilateral and it’s not really
traditional,” he said.
Krpaã said Canadian diplomats travelling to the
Czech Republic will need a visa and that officials
from his government will ask the EU to impose
similar restrictions on Canadians travelling to all
EU countries.
“That has to be decided at [EU headquarters in]
Brussels on behalf of all 27 countries,” he said.
“We don’t want to see that, but you have to
understand that the international law is sort of
reciprocal kind of matter,” he said.

16.7.2009

Odborníci se neshodnou,
ktefií Romové odcházejí

Praha-ctk-volny-PfieváÏná vût‰ina romsk˘ch
aktivistÛ je pfiesvûdãena o tom, Ïe Ïádat o
azyl do Kanady z âeska odcházejí zejména
vzdûlaní a do spoleãnosti dobfie integrovaní
Romové z obav o svou bezpeãnost. Mají
podle nich stále vût‰í strach z rostoucích
aktivit pravicov˘ch extremistÛ.
Podobn˘ názor zastává i fieditel vládní
agentury pro sociální zaãleÀování v romsk˘ch
lokalitách Martin ·imáãek.
Stát v‰ak o tom, odkud a proã Romové

odcházejí, Ïádné informace nemá. Kanada
tento t˘den pro ãeské obãany znovu zavedla
vízovou povinnost, odÛvodnila ji právû
vzrÛstajícím poãtem Ïádostí o azyl. O azyl v
Kanadû Ïádají pfiedev‰ím Romové. Nûktefií
odborníci na romskou otázku jsou naopak
pfiesvûdãeni, Ïe odcházejí zejména nejchud‰í
Romové. Podle tfii roky staré zprávy je v
âesku asi 300 chudinsk˘ch lokalit ob˘van˘ch
pfieváÏnû Romy. Îije v nich asi 80 000 lidí.
Takoví lidé odcházejí napfiíklad podle ãlena
vládní rady pro záleÏitosti romské komunity
Jozefa Holka, kter˘ pÛsobí jako koordinátor
pro národnostní men‰iny na Krajském úfiadu
v Liberci.
“Odcházejí lidé, ktefií tady za sebou pálí

mosty z dÛvodu neuplatnitelnosti na trhu
práce, z dÛvodu zadluÏenosti,” fiekl âTK Holek.
“BûÏn˘ Rom bez vzdûlání má témûfi nulové
‰ance na trhu práce, jeho postavení ve
spoleãnosti je naprosto frustrující ve v‰ech
smûrech,” míní Holek. “Nepochybnû tam hrají
velk˘ podíl pfiíbuzenské vztahy,” konstatoval
také.
“JestliÏe vznikly urãité sociální sítû, které

vytvofiily ‘most’ mezi Kanadou a âeskou
republikou, tak se pochopitelnû zvy‰uje i poãet
lidí, ktefií jejich prostfiednictvím odcházejí,”
míní Karel âada ze spoleãnosti GAC. Ten
letos vypracoval pro ministerstvo ‰kolství
anal˘zu základních ‰kol v blízkosti
vylouãen˘ch lokalit obydlen˘ch Romy.

17. 7. 2009
Gross dostal za akcie Moravia

Energo 110 milionÛ
Praha-ctk-Expremiér a b˘val˘ pfiedseda
âSSD Stanislav Gross prodal svÛj zhruba
tfietinov˘ podíl ve spoleãnosti Moravia
Energo za 110 milionÛ korun. Uvedl to
dnes âesk˘ rozhlas. Od Grosse akcie
odkoupila v fiíjnu 2007 firma Arca Capital
Bohemia. Gross pfiitom podíl v Moravia
Energo koupil za necel˘ch 20 milionÛ
korun.
Moravia Energo letos zkrachovala.

Souvislosti s Grossov˘m nákupem a
prodejem akcií spoleãnosti Moravia

Energo loni provûfiovala protikorupãní
policie. Pfiípad ale odloÏila, protoÏe
nezjistila Ïádné skuteãnosti, které by
nasvûdãovaly spáchání trestného ãinu.
Spoleãnost Moravia Energo patfiila mezi
nejv˘znamnûj‰í tuzemské obchodníky s
elektfiinou.
Jedenatfiicetiprocentní podíl v Moravia

Energo koupil Gross na jafie 2007 od
svého známého a nûkdej‰ího námûstka
ministra prÛmyslu Roberta S˘kory. Nákup
financovala slovenská poboãka ãeské
finanãní a poradenské firmy Key
Investments.
Dluh u ní za Grosse údajnû zaplatil

podnikatel Richard Kuãík,
spoluzakladatel Moravia Energo, kter˘
na její úãet sloÏil 13,5 milionu korun.
Spoleãnost Arca Capital Bohemia, která
poté akcie od Grosse koupila, kontroluje
slovensk˘ finanãník Pavol Krúpa. Podle
dfiívûj‰ích informací médií Gross za
transakci dostal 80 milionÛ korun.
Gross pfied ãtyfimi lety opustil

premiérskou funkci kvÛli tomu, Ïe
nedokázal vûrohodnû vysvûtlit, kde vzal
1,2 milionu korun na pofiízení bytu. PraÏ‰tí
Ïalobci také tuto kauzu odloÏili, coÏ v
prosinci minulého roku potvrdilo Nejvy‰‰í
státní zastupitelství.
Po aféfie s bytem Gross opustil postupnû

funkce pfiedsedÛ vlády i âSSD, ode‰el z
vysoké politiky a stal se advokátním
koncipientem.

***
21.7.2009

Bez práce je ãoraz viac ºudí
BRATISLAVA-sme- Toºko nezamestnan˘ch,
ako máme v súãasnosti, bolo na Slovensku
naposledy pred dva a pol rokom.
Ku koncu júna sa nezamestnanosÈ vy‰plhala
na rekordn˘ch 11,81 percenta.  Poãet ºudí
bez práce je najvy‰‰í od januára 2006, keì
nezamestnanosÈ predstavovala 11,82
percenta.
V júni u nás bolo bez práce vy‰e 313tisíc ºudí
schopn˘ch  ihneì nastúpiÈ do zamestnania.
Informovalo o tom Ústredie práce. Dobrá
správa je, Ïe tempo, ak˘m ºudia prichádzajú
o prácu, sa uÏ spomaºuje. Zlá správa je, Ïe
zástupy nezamestnan˘ch sa e‰te  budú
roz‰irovaÈ. Len za júl a august predpokladá
Ústredie práce nárast nezamestnanosti nad
12,3 percenta. ZároveÀ varuje, Ïe to najhor‰ie
príde v septembri - zhruba 12,8 percenta.
Pokojné letné mesiace by prospeli najmä v
Banskobystrickom ãi Pre‰ovskom kraji, kde
je nezamestnanosÈ najvy‰‰ia. V
Banskobystrickom dosiahla úroveÀ 18,38 a v
Pre‰ovskom kraji 17,4 percenta. „V júni bolo
zaevidovan˘ch  482 uchádzaãov o
zamestnanie, ão je o 116 osôb viac ako v
máji. To je nárast o 31,7 percenta,” povedala
Anna Molãanová z pre‰ovského úradu práce.

***
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45. SOKOLSKÉ LETNÍ HRY
SE ZÁVODY V LEHKÉ ATLETICE

se konají v sobotu 8. srpna 2009
opût na hfii‰ti ‰koly v St. Jacobs, Ontario.

Závody jsou, jako obvykle, otevfiené v‰em, ãlenÛm i neãlenÛm Sokola,
v‰ichni, od 5 do 75 let (i dfiíve narození) jsou k úãasti srdeãnû zváni.

SoutûÏí se v bûhu na krátké tratû (60 m a 100 m),
ve skoku dalekém, ve vrhu koulí, v hodu míãkem (dûti), ve ‰tafetovém bûhu

a v terénním bûhu - dûtí na 200 m, dospûl˘ch na 2 km a 4 km.

âasov˘ rozvrh (mÛÏe b˘t upraven podle poãtu úãastníkÛ a podle poãasí):

09:30 hod. zápis závodníkÛ
10:00 hod. zahájení závodÛ
16:00 hod. ukonãení závodÛ

17:30 hod. vyhlá‰ení v˘sledkÛ,
volná zábava na zahradû J. Kargera

Poznámky:
1. Hygienická zafiízení budou ve ‰kolní budovû otevfiena po dobu závodÛ.

2. Prosíme o sdûlení, zda se zúãastníte závodÛ a / nebo volné zábavy po závodech
v Torontu: Hana Jurásková (905) 838-2541 (hanajurasek@yahoo.ca)

nebo Jan Waldauf (416) 535-1413 (jwaldauf@sympatico.ca)
v oblasti Kitchener-Waterloo-Guelph: Jana Otrubová (519) 884-9185

(jana.otruba@gmail.com)

 Nápoje si, prosím, pfiivezte!
Pfiijeìte do malebné vesniãky St. Jacobs, pfiivezte s sebou své pfiátele a proÏijte s námi

hezk˘ den v pfiíjemném prostfiedí a v dobré spoleãnosti!
Na shledanou v sobotu 8. srpna!

The 2009 BCCTC Annual Golf Tournament
Thursday, August 27th, 1 pm Shotgun

Due to recent holidays and vacation times, we are extending the
early registration to Friday, July 10th, 2009.

For all the details please visit the BCCTC Official Golf page .
 Top Prizes

LUXURY Jaguar or LUXURY Land Rover

$20,000 CASH

Two FIRST CLASS Air Canada Tickets YYZ-LHR return

One ClubLink MUSKOKA RESORT Package

Four CLUBLINK FOURSOMES(various courses)

Two PREMIUM SEAT tickets to the Toronto Symphony Orchestra

Sponsorships still available: William Todd 416-509-8731 golf@bcctc.ca

Na‰e internetové
stránky

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

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

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.12.satellite1-416.com

www.12.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû

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

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080
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Vivaldianno
Nadãasov˘ hudební záÏitek Vivaldianno
se chystá na cestu po na‰í republice
leto‰ní podzim.
Vivaldianno, uÏ jak naznaãuje název, má
mnoho spoleãného s italsk˘m barokním
skladatelem Vivaldim, kter˘ uÏ pfied
rokem pfiedstavila dvojice hudebníkÛ -
Michal Dvofiák a Jaroslav Svûcen˘ - jako
svÛj hudební inovátorsk˘ a nadãasov˘
projekt. Kfiest stejnojmenného CD
zaznamenávajícího hudební v˘let do
Benátek za tvorbou Antonia Vivaldiho
„sfúzovan˘“ s rytmy souãasnosti probûhl
uÏ vloni a v tuto chvíli je CD jiÏ platinové.
Nyní bude unikátní moÏnost nejen sly‰et,

ale i vidût projekt Vivaldianno na
koncertních pódiích sedmi mûst na‰í
republiky bûhem leto‰ního fiíjna (1. -
26.10.)

smyãcov˘ dívãí kvarteto a kytary Radima
Hladíka nebo Jifiího Janoucha.
Vnitfiní dynamiku Vivaldiho díla umocní

trubkovitá australská pí‰Èala didgeridoo
Ondfieje Smejkala, indick˘ sitár Ladislava
Broma a bolívijsk˘ indián Jaime Garvizu
hrající na etnické nástroje. Kromû základní
sestavy, která obklopuje hlavní
protagonisty projektu se v˘‰e uvedení
hráãi stfiídavû objeví na v‰ech koncertech.
Vyvrcholením koncertního turné

Vivaldianno bude koncert v praÏské
Hybernii, kdy se poãet vystupujících
hudebníkÛ zmnohonásobí a kam se
pfiipravují dal‰í nejen hudební pfiekvapení.
Michal Dvofiák: „Vyzkou‰eli jsme

obrovské mnoÏství nástrojÛ, abychom
zjistili, jestli se k Vivaldiho muzice hodí a
Ïe se dobfie pojí se zvukem houslí. S
dne‰ní technologií lze dûlat ãáry, ale trvá
to hodnû dlouho, pokud má b˘t v˘sledek
zajímav˘ a vkusn˘. Nechtûli jsme dûlat
experiment pro experiment, ale vybrat si
sdûlnou muziku, která takové úpravy
snese. Vivaldiho hudba se pro na‰e
zámûry hodí. Tfieba jeho aranÏmá pro
orchestr jsou fantastická, Vivaldi je
v˘born˘ melodik.“
Jaroslav Svûcen˘: „VÏdycky zÛstanu

klasik, kter˘ bude hrát Beethovena a
Brahmse. Vystudoval jsem to a dûlám to.
ZároveÀ mû baví zkou‰et nové vûci.
Pfiedstavte si, Ïe klasika tvofií jedno údolí
s vysok˘mi horami. Není vidût dál, stále
jedete jedním proudem. Vivaldianno
pfiedstavuje pohled z jiné strany. Moc rád
poslouchám názory lidí, ktefií dûlají jin˘
Ïánr a klasiku mají téÏ rádi. Z toho mÛÏe
vzejít zajímavá spolupráce.“

J. Turnerová - foto: Vít âermák
***

Fenomenální houslista Jaroslav
Svûcen˘, kter˘ se seznámil s
hudebníkem, skladatelem, textafiem
Michalem Dvofiákem (klávesy, samplery)
uÏ pfied mnoha lety, kdy spolu pracovali
na koncertu Lucie ve Státní opefie Praha
(listopad 2002)  pfiedstaví ‰piãkov˘
hudební a audiovizuální program
Vivaldianno naÏivo. Doprovodí je
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Kdo byl Michael Jackson?
Podle názoru jeho obdivovatelÛ (jako tfieba Berry
Gordyho, zakladatele Motownu), “Michael Jackson byl
nejvût‰ím varietním umûlcem, kter˘ kdy Ïil.” Nevím.
Snad a snad jen Elvis Presley (zemfiel v roce 1977 ve
vûku 42 let - o osm let mlad‰í neÏ Jackson) s ním mohl
soupefiit v masovosti obdivu, kter˘m ho svût zahrnoval
- a ov‰em oba se musí zafiadit za egyptskou zpûvaãku
Umm Kulthum, jejíÏ rakev v roce 1975 -  dva roky pfied
Presleyho smrtí - do její me‰ity doprovodily víc neÏ 4
miliony obdivovatelÛ...
Daleko víc se lidé rozcházejí v hodnocení jejich pfiínosu

lidské spoleãnosti. Zatím co jejich obdivovatelé se
domnívají, Ïe Ïádné uznání a Ïádné vyznamenání není
pro jejich idoly dost dobré, jsou lidé - zvlá‰È v pfiípadû
Michaela Jacksona a v jeho pfiípadû snad i proto, Ïe
náklady s vefiejn˘m rozlouãením, které pfievy‰ují ãtyfii
miliony dolarÛ, snad budou musit b˘t hrazeny z vefiejn˘ch
zdrojÛ, kter˘mi ani Los Angeles ani Kalifornie v souãasné
dobû zrovna neopl˘vá - ktefií vûci vidí jinak.
Republikánsk˘ zákonodárce, jehoÏ jméno mi uniklo, se
na CNN vyjádfiil, Ïe takovéto rozlouãení si daleko více
zaslouÏí mladí Ameriãané umírající na boji‰tích neÏ
nûjak˘ pedofil (v panelové debatû, která následovala,
hlavní právní komentátor CNN konstatoval, Ïe Jackson
nebyl odsouzen, ale zaplatil znaãnou ãástku, aby pfiípad
likvidoval). V‰ichni ãlenové panelu - ti, ktefií Jacksona
obdivují témûfi bezv˘hradnû i ti, ktefií mají v˘hrady - se
shodli v tom, Ïe by mu své dítû nesvûfiili.
Po pfiívalu sympatií se roztrhl pytel s hlasy z jiné

planety a tady se soustfiedím pouze na JacksonÛv
pfiípad. Na co vlastnû zemfiel? Byl na drogách? V jeho
domovû na‰li drogu Diprivan, která je obyãejnû
pouÏívána v operaãních sálech a kterou není moÏno
dostat na recept. Pak tu byla zpráva, Ïe odmítl pfiijmout
pfiíslu‰níky své rodiny, ktefií mûli obavy, Ïe se drogami
zabijí; Ïe jsou vy‰etfiováni jeho lékafii, jaké drogy mu
pfiedepisovali; lékafi (kter˘ popfiel, Ïe by byl vy‰etfiován)
na televizi odmítl fámu, Ïe by byl dokonce otcem
Jacksonov˘ch dûtí.  A kdo vlastnû je vykonavatelem
jeho poslední vÛle a poruãníkem jeho dûtí?
Po Presleyho smrti ho tehdej‰í prezident USA Jimmy

Carter popsal jako “symbol, pro lidi po celém svûtû,
vitality, rebelantství a dobrého humoru své zemû.”
President Barack Obama nevydal k smrti Michaela
Jacksona oficiální prohlá‰ení, ale v kondolenãním dopise
jeho rodinû se zmínil o jeho “v˘jimeãném daru jako
varietní umûlec”, Ïe “vyrÛstal na Jacksonovû hudbû a
dosud má v‰echny písniãky na svém iPodu” a dodal:
“Jeho brilantnost jako umûlce byla spojena s tragick˘m
a v mnoha smûrech smutn˘m osobním Ïivotem.”
Povídal jsem si o Jacksonovi s nûkolika lidmi, hlavnû

s dvûma dûvãaty, 15letou Simonou a 17letou Monikou,
dvûma Slovenkami, které jsou v Kanadû na náv‰tûvû a
s asi tfiicetiletou L., která v Kanadû studuje. Simona zná
dvû nebo tfii písniãky, ale Jacksona za svÛj idol
nepovaÏuje. Monice je Jackson bliÏ‰í neÏ Simonû, ale
ani pro ni není zaãátkem a koncem populární hudby.
Znaãnû odli‰né je to s L. Zamilovala se do Jacksona
jako dítû a zÛstal jejím idolem dodnes. Zná snad v‰echny
jeho písniãky a vidûla v‰echny jeho programy. A není to
jen jeho hudba a choreografie. Miluje ho jako ãlovûka,
kter˘ v dûtství hodnû trpûl a kterému svût ubliÏoval aÏ
do smrti. KdyÏ se dozvûdûla o jeho smrti, rozplakala se
a aãkoliv se pfiipravovala na zkou‰ky, vûnovala hodiny
televizním programÛm o jeho smrti a oslavû jeho Ïivota.
PonûvadÏ patfiím k daleko star‰í generaci neÏ Jackson

a jakkoliv jsem obdivoval jeho talent, dávám pfiednost
klasické hudbû, jeho písnû a programy se mi neprodraly
aÏ do ledví. A  mám s ním i dal‰í problém: cením lidi víc
podle toho, co udûlali se sv˘m Ïivotem, neÏ jak byli
úspû‰ní (“z bláta si Ïivot svÛj uhnûtem, nebo ho ulijem
z kovu?”). Jackson byl fantasticky úspû‰n˘, ale
souhlasím s Obamou, Ïe jeho Ïivot se dá nejlíp vyjádfiit
slovy “tragick˘” a “smutn˘”. Stejnû jako Presley, Jackson
nedokázal zvládnout svÛj osud. Pravdûpodobnû
pfiekroãil zákonnou hranici dále neÏ Presley. A tak -
aãkoliv nemohu obdivovat, jak naloÏili se sv˘mi osudy
- myslím si, Ïe oba hfie‰ili víc sv˘mi smysly neÏ srdcem
a du‰í. U Jaksona jsem  je‰tû  navíc v jeho plachosti
vycítil zranitelnost a pokoru, která mne dojímala.

Josef âermák
  ***-

Slib
Nûkdy se mi zdá, Ïe snaha dodrÏet slovo, slib, dneska
leckomu pfiipadá jako cosi staromódního, ba zvet‰elého,
co mnohdy jenom mÛÏe b˘t v cestû na‰í rychle spûchající
dobû a rychle, relativnû vzato, se mûnící spoleãnosti a
jejích atributÛ.
Navzdory tomu, snaÏím se (aã moje poãínání nedûje
se ve vûcech veliké spoleãenské, politické ãi
ekonomické dÛleÏitosti) zásadu dodrÏování slibu
uplatÀovat i ve své zcela soukromé Ïivotní praxi. Proto
tento textík.
Ale od v‰eobecného ke konkrétnímu:
V textu Na pfiání vydavatele tohoto listu v  Satellitu ã.11
slíbil jsem svÛj názor (nikoli recenzi, k tomu se necítím
dost kvalifikován, aÏ jsem uÏ fiadu let obãas i aktivním
ãlenem vancouverského Divadla Za rohem) na
nejposlednûj‰í inscenaci, která se konala na konci
kvûtna tohoto roku 2009.
Slib se tedy teì pokusím splnit, aã nejsem recenzent,
a recenzi hry a rozhovor s reÏisérem inscenace
Goldflamovy  hry Modrá tváfi poskytl nepochybnû
nejzasvûcenûj‰í a dlouholet˘ ãlen na‰eho souboru
dr.Josef Skála,  které budou oti‰tûny v Novém domovû,
vancouverském Zpravodaji a moÏná i ãs.Divadelních
novinách, neb je zvykem kolegy Josefa posílat své
texty na více neÏ jedno místo, coÏ je v pfiípadû  propagace
ãinnosti Divadla Za rohem samozfiejmû ãinnost
zásluÏná.
JenÏe, slíbil jsem svÛj pohled a názor na vûc a ten
jakkoli nemusí vycházet ze stejné divadelní odbornosti
jakou je nepochybnû ta kolegy Josefa a abych se tedy
jenom nechvástal chvályhodnou to snahou dodrÏet
dané slovo, zde je mÛj názor na inscenaci hry Modrá
tváfi:
Je‰tû neÏ se hra zaãala pfiipravovat (pfied pfiíletem
hostujícího reÏiséra StaÀka, ujal se reÏijní pfiípravy ãlen
Divadla Za rohem, pfied lety  reÏisér dvou pfiedstavení
Oldfiich Paták) mohl jsem ãíst scénáfi. Po inscenaci
Goldflamova díla  T.zv. Sci-fi ãi Katastrofická groteska
(ve v˘borné reÏii J.Skály) a po pfieãtení dvou scénáfiÛ
jin˘ch Goldflamov˘ch her, které mám, oãekával jsem
se zvûdavostí jak bude hra Modrá tváfi provedena
hostujícím reÏisérem. Ke hfie-scénáfii mûl jsem urãité
v˘hrady a tím vût‰í byla moje zvûdavost na jevi‰tní
provedení.
Nemám problém s tím, Ïe moderní divadlo mÛÏe
odráÏet mnohé z komplikací na‰ich ÏivotÛ, zpÛsobÛ
jak˘m se ubírají, jak se pfietváfií spoleãnost, Ïe hrát
Molliera je nûco docela jiného neÏ hrát A.Goldflama. To
v‰e snaÏil jsem se mít na pamûti ten veãer, kdy jsem
sledoval premiéru zmínûné hry.
Zaãnu teì jaksi od konce.  S koneãn˘m dojmem, jakou
na mû pfiedstavení pÛsobilo.
Myslím, Ïe s  váÏkami, na nichÏ ocitají se moderní
inscenace a hlavnû scény t.zv.náznakové, je asi moudré
zacházet opatrnû. Dlouhé pochody hercÛ v  polo‰eru
pfiená‰ející kufry, hlavní to souãást scény, kromû vcelku
polopatistického pozadí z modrého plastiku s otvorem
coby dvefimi, mohou místo originality (ostatnû nic nového
to není) pÛsobit nudnû.
V˘povûì o tom, jak hrdina se ve svém Ïivotû pot˘ká jen
s nedorozumûním, nesplnûn˘mi pfiedstavami, aã
nakonec, v osobû své druhé bytné nalézá pochopení a
snad i lásku, to v‰e je z repertoáru podobn˘ch inscenací
a je-li dobr˘ nápad dodávat divákovi dal‰í dávku rozpakÛ
nad tím, jak˘m smûrem mÛÏe se ubírat Ïivot solidního,
ale osudem na právû ‰tûdfie obdarovaného mladého
muÏe (postavu vytvofiil v˘bornû   nov˘ objev DZR, Jan
Procházka, kter˘, jak trefnû napsal ve své recenzi
Josef Skála, snadno mohl divákovi pfiipomenout
V.Pucholta) je v divadelním bohatém repertoáru téma
nespoãetnû vyuÏité a zmínûné.
Kostymérka (Jana Rainbergerová) vynaloÏila mnoho
nápaditosti a umu ve tvorbû kost˘mÛ pro krátkou vcelku
scénu ma‰karního  plesu v poji‰Èovací agentufie, v níÏ
se ale objevily, z dÛvodÛ mû nevysvûtliteln˘ch, v‰echny
postavy hry.
T.zv.sexuální okamÏiky vzbuzovaly ve mnû více
rozpakÛ neÏli pobavení ãi jin˘ch pfiíjemn˘ch reakcí a

mohly b˘t provedeny s jinou dávkou delikátnosti a
elegance. V˘jimkou mi pfiipadala závûreãná delikátnû
provedená scéna konãící rozepnutím podprsenky své
nové bytné na‰ím hrdinou.
Velik˘m pfiínosem inscenace je úãast nov˘ch ãlenÛ,
mnozí z nich ocitli se na jevi‰ti prvnû a to vût‰inou s
pozoruhodn˘m v˘sledkem. ProtoÏe nûktefií ãlenové
divadla ocitají se jiÏ v penzijním vûku a nebo se mu
valem blíÏí a vzhledem k jist˘m zmûnám v souboru, je
jejich úãast a projeven˘ zájem slibnou zárukou
pokraãující ãinnosti na‰eho divadla.
Závûrem tolik, Ïe moje zvûdavost, jak bude scénáfi
promûnûn v pfiedstavení, byla naplnûna. Ale navzdory
nezbytné solidaritû k tûm, jejichÏ jsem dlouholet˘m
kolegou a u vûdomí toho, jakou obûtí je pro v‰echny
úãast na inscenaci, aÈ jiÏ na jevi‰ti nebo v zákulisí,
dovolím si závûrem vyslovit nadûji, Ïe pfií‰tí inscenace
na‰eho divadla bude více inklinovat k divadlu klasickému
a pokud  modernímu, tedy v ponûkud jiné formû neÏ
jakou byla tato  inscenace Modré tváfie.
A protoÏe jsem si jist, Ïe kaÏd˘ máme právo na svÛj
názor, zde je ten mÛj, jakkoli subjektivní, samozfiejmû....

Vladimír Cícha-Vancouver
 *  *  *

Pfiijímací test do blázince.
Bûhem náv‰tûvy v blázinci se ptá náv‰tûvník fieditele,
podle jak˘ch kritérií bude rozhodnuto, zda nûkdo bude
zavfien nebo ne.
¤editel vysvûtluje: “No my napustíme vanu vodou,
dáme kandidátovi  lÏiãku, hrnek a k˘bl a poprosíme ho,
aby vanu vyprázdnil.”
Náv‰tûvník povídá: “Aha, rozumím, normální ãlovûk
vezme k˘bl aby to ‰lo rychleji,  Ïe?”
¤editel: “Ne, normální ãlovûk vytáhne ‰punt...  Chcete
pokoj  s balkonem  nebo bez?”

***
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Federer utekl hrobníkovi z lopaty a pfiekonal Samprase
Nadvláda sester Williamsov˘ch

UÏ po sto dvacáté tfietí bylo jihozápadní
pfiedmûstí Lond˘na a jeho slavné travnaté
dvorce dûji‰tûm nejv˘znamnûj‰ího tenisového
turnaje na svûtû. Tentokrát jej v‰ak ozdobily
nejen ‰piãkové v˘kony, ale i rekordní divácké
náv‰tûvy. Urãitû také proto, Ïe na lond˘nské
pomûry po celé dva t˘dny vládlo krásné aÏ
horké poãasí. Ale byl zde je‰tû jeden pádn˘
dÛvod. Britové poslali do hry své velké eso,
které mûlo pfiepsat wimbledonské dûjiny. Bylo
to dvaadvacetilet˘ rodák ze skotského
Dunblane Andy Murray.

Ano, zdá se to b˘t neuvûfiitelné, ale posledním
britsk˘m tenistou, kter˘ drÏel nad hlavou trofej
pro vítûze muÏské dvouhry byl v roce 1936
Fred Perry. Mimochodem také nûkdej‰í mistr
svûta ve stolním tenisu... A teì po
tfiiasedmdesáti letech se v jeho stopû snaÏil
kráãet dal‰í Brit, jemuÏ celé Království vûfiilo.
VÏdyÈ byl momentálnû tfietím hráãem
svûtového Ïebfiíãku, coÏ se je‰tû Ïádnému
jinému tenistovi této zemû od roku 1973, kdy
komputerová klasifikace vznikla, nepodafiilo.
Dva t˘dny pfied zahájením Wimbledonu na
trávû jiného lond˘nského turnaje Queen’s
Clubu vyhrál slavnou generálku a pochopitelnû
do jeho karet promlouvalo domácí prostfiedí.
Na ústfiedním dvorci hrál své zápasy za
ohromné podpory publika, za kterou by se
nemuseli stydût ani fotbalisté Chelsea ãi
Manchesteru United. A také si jako první v
celém utkání na centrkurtu vyzkou‰el leto‰ní
revoluãní novinku. Zatahovací stfiechu, kterou
pofiadatelé budovaly nûkolik let. VáÏí víc neÏ
tisíc tun a stála je neskuteãn˘ch 80 miliónÛ
liber! Bylo to ve 4. kole proti ·v˘carovi
Stanislasu Wawrinkovi, kdyÏ uÏ se zaãalo
stmívat. Murray po pûti setech vítûznû ukonãil
ve 22 hodin a 38 minut nejpozdûj‰í stfietnutí,
které se kdy ve Wimbledonu hrálo a mohl se
svûfiovat jako pfied ním nûkdo jin˘ z mnoha
generací slavn˘ch tenistÛ: “ZataÏením stfiechy
se podmínky úplnû zmûnily. Cítil jsem je‰tû
vût‰í vlhkost vzduchu a také jsem se víc potil.
A diváci urãitû vidûli víc v˘mûn.” Na‰tûstí
vhledem k leto‰ním velmi pfiízniv˘m klimatick˘m
podmínkám zatahovací stfiecha, která má
organizátorÛm pomáhat pfiedev‰ím proti
obávanému lond˘nskému de‰ti, uÏ pouÏita b˘t
nemusela.

Královna AlÏbûta nepfiijela
KdyÏ Murray vzápûtí ve ãtvrtfinále pfieválcoval

·panûla Juana Carlose Ferrera, v‰ichni uÏ ho
vidûli ve finále. Pfiekupníci dostávali od boháãÛ
nabídky, nad nimiÏ rozum zÛstával stát. Byli
takoví jedinci, ktefií chtûli koupit lístek na finále,
kdyÏ se do nûho dostane Murray, aÏ za 20 tisíc
liber! Murrayho zápasy pozornû sledovala i
tfiiasedmdesátiletá Penny Perryová, dcera
legendárního Freda Perryho. A nechala se
sly‰et: “Andy se velmi podobá mého otci. Má
v sobû stejnû Ïivelnou aroganci, stejné drÏení
tûla i mírnou vzpupnost. Táta by mu urãitû
fandil.” Pfiímo symbolické bylo i to, Ïe letos
uplynulo právû sto let od narození Freda
Perryho! Mimochodem na finále, v nûmÏ by byl
Brit, se chystala i britská královka AlÏbûta II.
Vlastnû ve Wimbledonu byla dosud jen jednou
a to pfied dvaatfiiceti lety, kdy ve finále Ïenské
dvouhry britská tenistka Virginia Wadeová

zdolala Betty Stoveovou z Nizozemí. Murrayho
pfiekáÏkou v boji o postup do finále byl dal‰í
Andy a to Roddick. Ameriãan, kter˘ pfied
nûkolika roky dokonce figuroval v ãele
svûtového Ïebfiíãku, ale pak ‰la jeho v˘konnost
dolÛ. A loni ve Wimbledonu dokonce prohrál
uÏ ve 2. kole se Srbem Jankem Tipsareviãem.
Potom v‰ak angaÏoval nového trenéra Larryho
Stefankiho a jak sám nûkolikrát prohlásil, velmi
pfiízniv˘ vliv na nûho mûl leto‰ní sÀatek s
modelkou Brooklyn Deckerovou.

KdyÏ Murray nastoupil k semifinále proti
Roddickovi, hledi‰tû ani ned˘chalo. A vlastnû
celé Britské království sedûlo u televizních
obrazovek. Bitva to byla urputná a ãtyfisetová.
Ale nic naplat, britsk˘m fanou‰kÛm se po jejím
skonãení velk˘ sen opût zhroutil. “Zahrál jsem
víc vítûzn˘ch bodÛ, udûlal jsem ménû
nevynucen˘ch chyb a také jsem dosáhl více
es. Co jsem mohl udûlat lépe? Navíc Roddick
mûl skvûlé podání. KdyÏ do vás nûkdo pere
servis pravidelnou rychlostí 130 mil za hodinu
a pfiitom má pûtasedmdesáti aÏ osmdesáti
procentní úspû‰nost prvního podání, tak
nemáte ‰anci. Speciálnû na trávû,” smutnû,
ale v˘stiÏnû hodnotil zápas Andy Murray. Av‰ak
je‰tû odhodlanû dodal: “Nezb˘vá mnû nic
jiného, neÏ pokraãovat v tvrdé práci, abych se
stal je‰tû lep‰ím hráãem.”

Tûhotná Mirka se tfiásla
A kdo byl letos tím nejlep‰ím? Favorit mezi

favority, sedmadvacetilet˘ ·v˘car Roger
Federer. I kdyÏ je tfieba pfiipomenout, Ïe
tentokrát mûl o jednoho soupefie ménû.
Pravpûpodobnû toho nejvût‰ího, tedy svého
senzaãního pfiemoÏitele z loÀského
wimbledonského finále ·panûla Rafaela
Nadala, kter˘ se tûsnû pfied zahájením turnaje
omluvil vzhledem k problémÛm se sv˘mi
koleny. LoÀské pûtisetové finále Nadala s
Federerem bylo fantastické a trvalo ãtyfii hodiny
a 48 minut. Letos nikdo nevûfiil, Ïe by se v
podání Federera a Roddicka mohlo nûco
podobného opakovat. Av‰ak to, co se na
lond˘nské trávû odehrávalo, opût ohromilo
tenisov˘ svût. Roddick neãekanû získal první
set a v tie breaku druhého mûl za stavu 6:2
ãtyfii setboly. Ale potápûjící se Federer dokázal
zmobilizovat ve‰keré fyzické i psychické síly a
jak tenisté fiíkají, utekl hrobníkovi z lopaty. Pát˘
set se promûnil ve fantastickou bitvu, v níÏ si aÏ
do stavu 14:14 oba aktéfii bezpeãnû vyhrávali
svá podání. A pak pfii‰la Federerova velkolepá
koncovka, po níÏ upravil koneãn˘ úãet
posledního setu na 16:14 ve svÛj prospûch.
Utkání tentokrát trvalo sice “jen” ãtyfii hodiny a
16 minut, ov‰em z hlediska odehran˘ch gamÛ,

kter˘ch bylo sedmasedmdesát, se opût ve
wibledonské historii zapsalo jako nejdel‰í...

Nutno zdÛraznit, Ïe i Federer je ãerstv˘ Ïenáã
a v ãetné lóÏi se pfii hororovém rozuzlení tfiásla
v pokroãilém stavu tûhotenství jeho
novomanÏelka Mirka Vavfiincová, nûkdej‰í
slovenská tenistka. Dojat˘ byl i je‰tû nedávn˘
tenisov˘ idol Ameriãan Pete Sampras, jehoÏ
rekord ·v˘car tímto vítûzstvím pfiekonal. Získal
totiÏ uÏ patnáct˘ grandslamov˘ titul a Sampras
mu sdûlil: “Jsem rád, Ïe o rekord jsi mû pfiipravil
právû ty. ProtoÏe v m˘ch oãích jsi nejvût‰í
tenista v‰ech dob a vzhledem ke svému vûku
mÛÏe‰ grandslamov˘ch prvenství
nashromáÏdit tfieba osmnáct nebo devatenáct.”
Ale pozor, Samprasovi je‰tû jeden rekord
zÛstává. Právû ve Wimbledonu totiÏ triumfoval
sedmkrát, zatímco Federer dosud “pouze”
‰estkrát. K Federerovû tenisové genialitû se
vyjádfiilo mnoho expertÛ, ale zfiejmû
nejv˘stiÏnûj‰í slova nalezl dvojnásobn˘
wimbledonsk˘ a celkovû osminásobn˘
grandslamov˘ ‰ampión sedmdesát˘ch a
osmdesát˘ch let minulého století Ameriãan
Jimmy Connors: “V souãasném tenisu jsou
specialisté na antukové, na travnaté nebo na
tvrdé dvorce. A nebo je také Roger Federer...”
Sám Federer v‰ak ani v tûchto momentech
neztratil svou obvyklou skromnost: “Je úÏasné,
Ïe jsem v tak krátké dobû mohl vyhrát tolik
turnajÛ a pfiitom se mnû vyh˘bala zranûní.”

Sestra jako soupefika?
Ani v Ïenské dvouhfie k vût‰ím pfiekvapením

nedo‰lo. Do semifinále se probojovaly ãtyfii
nejv˘‰e nasazené hráãky a byla to válka
Ameriky s Ruskem. A pochopitelnû, Ïe ji znovu
vyhrály ãerné americké sestry Serena a Venus
Williamsovy. TfiebaÏe Serena se souãasnou
svûtovou jedniãkou Jelenou Dementûvovou
mûla namále. ·Èastn˘m volejem s pomocí
pásky, tedy prasátkem, odvrátila meãbol
soupefiky a nakonec v rozhodujícím setu
pomûrem 8:6 po dvou hodinách a 48 minutách
to byla ona, která zvedala ruce vítûznû nad
hlavu. A potom co Venus naopak dopfiála
Dinafie Safinové jedinou hru, mohly se ve
finále obû sestry tradiãnû pustit do sebe.
Apropos takhle tomu od roku 2000 byla uÏ
poãtvrté! A za stejnou dobu, tedy posledních
deseti wimbledonsk˘ch turnajÛ, pfienechaly
Williamsovy prvenství nûkomu jinému pouze
dvakrát. V roce 2004 Rusce Marii ·arapovové
a o dva roky pozdûji Francouce Amelii
Mauresmové. A jen jednou se finále hrálo bez
nich, kdyÏ pfied pûti lety ·arapovová zdolala
Belgiãanku Justin Heninovou.

V leto‰ním dvousetovém finále Serena oplatila

Venus loÀskou prohru a wimbledonskou korunu
nejúspû‰nûj‰í Ïeny si nasadila potfietí, pfiedtím
byla nejlep‰í v letech 2002 a 2003. To o rok
star‰í Venus má bilanci je‰tû bohat‰í, protoÏe
z wimbledonského centrkurtu odcházela s
prvenstvím dokonce pûtkrát (2000, 2001, 2005,
2007 a 2008)! Tento rekord uÏ tûÏko nûkdy
nûjaká sourozenecká dvojice pfiekoná. âas od
ãasu se fiíkává, Ïe kdyÏ nastoupí proti sobû (do
tohoto utkání byla jejich vzájemná bilance
nerozhodná 10:10), tak o tom, která z nich
vyhraje, rozhoduje jejich otec Richard.
Sedmadvacetiletá Serena se to snaÏila popfiít
slovy: “KdyÏ pfiijdu na kurt, tak ve Venus nevidím
svou sestru, n˘brÏ tûÏkou soupefiku.” OÏivením
bylo, Ïe do finále nastoupila v mírnû vyz˘vavém
tílku a po jeho skonãení si dovolila zaÏertovat:
“Nevím, jestli ti chlapi v hledi‰ti víc okukovali
moje bradavky a nebo fla‰ky, ze kter˘ch jsem
pila...” O jejich nadvládû svûdãí i to, Ïe spolu
ovládly také Ïenskou ãtyfihru.

·tûpánkovo vedení nestaãilo
âesk˘ tenis to letos ve Wimbledonu dvakrát

dotáhl do 4. kola zásluhou dvou
nejzku‰enûj‰ích reprezentantÛ Tomá‰e
Berdycha a Radka ·tûpánka. Berdychovi tam
nepovolil jedin˘ set pozdûj‰í finalista Roddick
a ·tûpánkovi nestaãilo ani dvousetové vedení
nad Australanem Lleytonem Hewittem.
·tûpánek doplatil na vleklé zdravotní problémy
a zdÛraznil: “Budu se muset zamyslet nad tím,
co dál. Takhle uÏ nechci pokraãovat. Abych
ráno vstával a nevûdûl, kam mû moje tûlo
pustí...” Nepotû‰itelná v‰ak byla bilance v
Ïenské dvouhfie. Z osmi hráãek pro‰la do 2.
kola pouze Iveta Bene‰ová. A na rozdíl od
minulosti chybûly v závûreãn˘ch bojích ãtyfiher
ãeské páry. Zklamáním byla zejména prohra
vítûzÛ nedávného French Open v PafiíÏi Luká‰e
Dlouhého s Indem Leanderem Paesem, ktefií
uÏ v 1. kole nestaãili na Ameriãany Jamese
Blaka a Murdyho Fishe. Nejúspû‰nûj‰ím
slovensk˘m zástupcem se stejnû jako v
uplynul˘ch letech stala Daniela Hantuchová,
kterou ve 4. kole zastavila právû Serena
Williamsová. I ona v‰ak byla zdravotnû
handicapována a prohlásila: “Jsem velmi
spokojená. Kdyby mnû za tûchto okolností
b˘val nûkdo fiekl, Ïe budu mezi ‰estnácti
nejlep‰ími, myslela bych si o nûm, Ïe se
zbláznil.”

JAROSLAV KIRCHNER, Lond˘n
***

âtvrtfinále Davis Cupu: âesko-Argentina
3:2 (Berdych-Monaco 6:4, 2:6, 2:6, 6:3, 6:2.
Mináfi-Del Potro 1:6, 3:6, 3:6. Berdych,
·tûpánek-Acasuso, Mayer 6:1, 6:4, 6:3.
Berdych-Del Potro 4:6, 4:6, 4:6. ·tûpánek-
Monaco 7:6 /5/, 6:3, 6:2).

***

Na Slovensku zaãala liga
1. kolo: Slovan Bratislava-FK Senica 3:0
(1:0), Artmedia-Tatran Pre‰ov 0:1 (0:0),
MFK RuÏomberok-MFK Dubnica 1:1
(1:0), MFK Ko‰ice-Dunajská Streda 2:0
(1:0), ·K Îilina-FC Nitra 1:1 (1:0), Spartak
Trnava-Banská Bystrica 0:0.
2. kolo: Slovan Bratislava-M·K Îilina
odloÏeno, FK Senica-Tatran Pre‰ov 3:2
(2:1), Dunajská Streda-MFK
RuÏomberok 1:1 (1:0), MFK Dubnica-
Artmedia 0:0, Banská Bystrica-MFK
Ko‰ice 0:0, FC Nitra-Spartak Trnava 1:0
(0:0).

 ***
Liga mistrÛ: 2.  pfiedkolo: Mostar-Slovan
Bratislava 1:0.
Evropská liga: Îilina-Ki‰inûv 2:0,
Sarajevo-Trnava 1:0, Olomouc-Fram
Reykjavik 1:1.


