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VzhÛru do druhého desetiletí
jednadvacátého století

Pokud bych hledal povolební titulky pro bulvární noviny, tak by mohly znít takto:
Povolební souboj ¤ecko-Rumunsko pokraãuje; V poloãase vedou Rumuni 3:0 nebo
Za poslední rok se sníÏil ãesk˘ dluh o 1,59 miliardy kanadsk˘ch dolarÛ, coÏ odpovídá
31,8 miliardám ãesk˘ch korun. Ministr Janota je kandidátem na Nobelovu cenu za
ekonomiku.
¤eck˘ stra‰ák obchází Evropou nebo pfiesnûji fieãeno Visegradskou ãtyfikou. Po
triumfu maìarské pravice, kter˘ vydûsil civilizovan˘ svût a okamÏitû vyhrotil vztahy
mezi Slovenskem a Maìarskem, slavilo vítûzství i seskupení, které se oznaãuje jako
pravicové v âechách. V˘raznû to proklamují dvû strany, ODS a TOP 09. Vûci vefiejné
k nim pfiisedly jako tfietí partner k mariá‰i, zatímco soc. demokrati spolu s komunisty
budou hrát betla. O ãtrnáct dní pozdûji se scénáfi opakoval na Slovensku, kde místo
favorizovaného Roberta Fica bude pravdûpodobnû sestavovat vládu Iveta Radiãová
z SDKÚ-DS, socioloÏka, která rozhodnû nevypadá jako pravicov˘ fanatik a sympaticky
zmínila ve svém povolebním projevu jiné hodnoty neÏ ekonomiku. K jejímu snad
jedinému politickému prohfie‰ku patfií, kdyÏ se 23. dubna 2009 vzdala mandátu,
protoÏe neoprávnûnû hlasovala za svou kolegyni Tatianu Rosovou. Je vdovou, jejím
manÏelem byl humorista Stano Radiã, takÏe doufejme, Ïe zdûdila i smysl pro legraci,
coÏ politikÛm od dob Milo‰e Zemana, ãi pfiesnûji fieãeno od ãasÛ Jana Masaryka chybí.
Václav Klaus je tedy spokojen, koneãnû jde zase o peníze. Strany, které stavûly na
jin˘ch hodnotách jako zelení (které pan president pokládá za extremisty) a lidovci
propadly. I to se stává a není to Ïádná tragédie. Na rozdíl od jepiãího Ïivota ODA, DEU
ãi US se dá pfiedpokládat jejich reinkarnace. Z politiky po Topolánkovi zmizely - a
doufejme, Ïe definitivnû - tváfie Ivana Langra, kter˘ do policie pod pravicovou nálepkou
pfiivedl staré struktury, Jifiího Paroubka, jenÏ soudil kde koho, ale na soudy zásadnû
nechodil a snad i praÏského primátora Pavla Béma.
Stra‰idlo ¤ecka tedy slavilo úspûch. ¤eck˘ dluh je ale ãtrnáctkrát vût‰í neÏ ãesk˘ a
ãesk˘ dluh je sedmkrát niÏ‰í neÏ kanadsk˘. Hlavnû Miroslav Kalousek, ale i Karel
Schwarzenberg stra‰ili tím, jak roste státní dluh. Jako pfiedvolební trik posílali obãanÛm
sloÏenku na 121 000 Kã a s paní z Vrãenû na Nepomucku to seklo, aÏ skonãila v rukou
psychiatrÛ. Kalousek se bránil, Ïe on za nic nemÛÏe, Ïe to politici, ktefií zadluÏili stát.
Pfii tom jeho státní zakázky se staly opakujícím se folklórem. Státní dluh, aÈ je jak˘koliv,
není dobr˘. Od roku 1811, kdy byl v Rakousku naposledy státní bankrot byla u nás
tradice vyrovnaného rozpoãtu, která trvala aÏ do konce 20. století.
A státní dluh, jak jsme sly‰eli pfied volbami, snad kaÏd˘ch pût minut, roste a roste a
roste. Ale roste skuteãnû? To je otázkou. Pokud ho vyãíslíme v korunách tak ano,
pokud bychom si k tomu vzali jinou mûnu, dostaneme jiná ãísla. V pfiepoãtu na
kanadsk˘ dolar byl ãesk˘ dluh v ãervnu 2009 67,91 miliardy dolarÛ (kanadsk˘ 430,2
- Kanada má ãtyfinásobnou pupulaci) v ãervnu 2010 to bylo pouh˘ch 66,32 dolarÛ. âili
dluh v kanadské mûnû byl o 1,6 miliardy dolarÛ niÏ‰í. Kde hledat pfiíãinu? Bûhem
Janotova hospodafiení do‰lo k neuvûfiitelné inflaci. Znamená to, Ïe pokud má nûjak˘
Kanaìan v âR majetek v hodnotû jednoho milionu korun, pfii‰el asi o 200 tisíc korun.
O inflaci v‰ak nepadlo v pfiedvolebním klání ani slovo.
Politici s oblibou hovofií o zadluÏování dûtí. A opût je tu otázka, jestli zadluÏíme dûti
skuteãnû tím, Ïe jejich rodiãe na nû dostanou pfiíplatek, Ïe budou na nû mít ãas aÏ do
ãtyfiech let a Ïe nebudou muset jiÏ v dûtství do studeného odchovu do jeslí. Copak se
dá v‰echno vyãíslit jen v kotletách a pneumatikách?
Velk˘ boj se svedl o tfiicetikorunové poplatky u lékafie. Hlavnû David Rath s Paroubkem
tloukli na buben. PfiestoÏe se jedná skuteãnû o cenu zhruba jednoho lístku na tramvaj
a je to suma symbolická, je to jedno z nesmysln˘ch opatfiení, kter˘m mocní ukazují, Ïe
mají vládu pevnû v rukách. Motivace náv‰tûvy u lékafie by nemûla záviset na tfiiceti
korunách, ale na tom, jestli se ãlovûk cítí nemocen nebo ne. Tfiicetikorunové opatfiení
odstra‰í pouze ty, ktefií tûch 30 Kã nemají, nikoliv hypochondry a simulanty a pokud
nav‰tûvují lékafie kvÛli neschopence, pak je nûco ‰patného v systému, kdy
zamûstnavatel potfiebuje bumáÏku a doktor je tu od toho, aby tuto nemakaãenkovskou
legitimaci vystavoval.
Nûkterá opatfiení jsou v‰ak skuteãnû jako z dílny ãeského génia Járy Cimrmana.
Minulou stfiedu vysílal âRO 1 - RadioÏurnál besedu o zavedení ‰kolného s podtitulkem
Jak to udûlat, aby se vlk naÏral a koza zÛstala celá. I zde se na‰lo fie‰ení: ·kolné bude,
ale odloÏené. Studenti ho budou platit, aÏ jiÏ nebudou studenty, ale budou star˘mi fotry
a jejich pfiíjem bude nadprÛmûrn˘. Vlastnû je to jakási daÀ za inteligenci a vzdûlání. V
budoucnu tedy dostane jakési daÀové prázdniny ten, kdo bude nevzdûlan˘, ale bude
vydûlávat prachy: vexlák, ãí‰ník, taxikáfi, pohfiebák… Nebylo by jednodu‰‰í udûlat
progresivní zdanûní, z kterého by se platilo ‰kolné? Dal‰í perliãkou je, Ïe ‰koly si budou
stanovovat v˘‰ku ‰kolného, takÏe studenti budou mít zájem o ménû kvalitní ‰koly, kde

bude niÏ‰í ‰kolné (v˘jimkou budou PlzeÀská práva, která jsou jiÏ dnes povûstná sv˘m
vysok˘m standartem za minimální poplatky, jak o tom svûdãí skuteãnost, Ïe je
absolvovala fiada pfiedních politikÛ).
V rámci utahování opaskÛ se udûlá i dÛchodová reforma, takÏe pokud nûjak˘ stafieãek
je‰tû trochu poleze, tak ho budeme nutit, aby makal a zamûstnavatelé ho zamûstnají
za minimální mzdu, zatímco lidi v produktivním vûku budou hledat práci. V‰ichni tedy
budou pracovnû motivováni a o to tady jde. Mohli by b˘t motivováni jinak. Pod motivaci
se dá schovat témûfi v‰e. KdyÏ v Brnû zaãali dávat nespotfiebované jídlo z hotelÛ
bezdomovcÛm, zeptali se jednoho praÏského radního, jestli by nechtûli udûlat nûco
podobného. Odpovûdûl zcela váÏnû, Ïe ne, protoÏe potraviny zadarmo bezdomovce
demotivují. Mûl pravdu, pfii nedávné náv‰tûvû Prahy jsem vidûl motivované bezdomovce,
jak se pfiehrabují v popelnici. Motivace pro tuto bohulibou ãinnost by tak mohla zmizet.
Vítûzství tzv. pravice tedy neznamená vÏdy vítûzství zdravého rozumu ani vítûzství
rozpoãtové zodpovûdnosti. Státní dluh nadále poroste spolu s inflací. Otázkou je, na
co politici poloÏí dÛraz a nezapomeÀme, Ïe kromû ¤ecka jsme tu mûli nûkolikrát
odstra‰ující pfiíklad z Balkánu. Jedním z nich byl pfied dvaceti léty Nicolae Ceau‰escu,
kterému se podafiilo splatit desetimiliardov˘ státní dluh za cenu pfiídûlového systému,
lhaní o poãasí, a ‰etfiení za kaÏdou cenu. Vypráví se, Ïe v tu dobu bylo tvrd˘m platidlem
v Rumunsku, za které se dalo v‰echno sehnat,  krabiãka americk˘ch cigaret. Dodejme
jen, Ïe jediné akcie, které v poslední dobû stouply byly cenné papíry koncernu Philip
Morris.

Ale‰ Bfiezina - opût jiÏ v Torontu
***

Královna pfii‰la z v˘chodního Slovenska

Adriana Kamenická se stala první Miss Czech and Slovak Kanada. Podrobnosti o volbû
královny krásy na stranû 7.
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Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00, sobota: 10:00-13:00.

Tel.: 416-439-0792

Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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

Canada

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: 10:45.
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 Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: V záfií
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: V
záfií.1
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
Bude oznámeno.. Podrobnosti Jan Mí‰ek,
tel. 905-563-8547

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,
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Slovak House
Slovak Infocentre

8 Clarence Square,
Toronto

Otvoreno: Streda 15:00-
17:00

Tel.: 416/689-9889
E-mail:

info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org

24. 6. (ãt) 10:00
Slovensko-Itálie

MS v JAR
Prague Fine Food Emporium

***
26. 6. (so) 10:00

âesk˘ a Slovensk˘ den
na Masaryktownu

***
27. 6. (ne) 17:00

Pietní veãer vûnovan˘ památce
Dr. Milady Horákové

u pfiíleÏitosti 60. v˘roãí popravy
Masaryktown

***
1.7. (ãt) 21:00

International Jazz Festival
Jazz Junction, 347 Keel Street

Ed Vokurka Trio
Tel: 416-761-7474, Tickets: $ 10

***
3.7., 17. 7., 31.7. (so) 20:00

Ed Vokurka Ensemble
Lounge @ Drake Hotel,

1150 Queen Street W., Toronto, ON
M6J 1J3

***
18. 7. (ne) 10:00

Závûreãné bohosluÏby v
âeskoslovenském bapt. sboru

v Torontu
200 Annette ST.

***
18.7. (ne) 11:00
Slovensk˘ deÀ
Karlovac Park

1860 Thomson Rd., Milton
***

7.8. 2010 (so)
Letní sokolské hry
na Masaryktownu

***

We acknowledge the financial support of the Government of

Canada through Canada Periodical Fund (CPF) for our

publishing activities.

Dal‰í úspû‰n˘ rok pro DSA BAZAR!
Tento dnes jiÏ tak populární bazar v Praze
se opût konal, a to v prosinci 2009, v  hotelu
Prague Hilton. A bylo to jiÏ po tfiinácté.
Tentokráte nav‰tívilo bazar pfies osm tisíc
zájemcÛ a vynesl úÏasnou sumu - celkovû
pfies 3 milióny korun! Tyto peníze jdou
v‰echny pfiímo na podporu ãesk˘ch
charitativních organizací, jichÏ je
zaregistrovan˘ch okolo dvaceti. V˘tûÏek z
bazaru pomáhá péãi o dûti, Ïeny a zestárlé
osoby a rovnûÏ tûm, ktefií jsou tûlesnû a
du‰evnû postiÏení.
DSA (Diplomatic Spouses Association,
Prague) se sestává z manÏelÛ a manÏelek
diplomatÛ Ïijících a pracujících v Praze.
Tato organizace pofiádá tyto kaÏdoroãní
bazary ve spolupráci s padesáti
národnostmi. KaÏdá zemû má svÛj vlastní
stÛl a nabízí zákazníkÛm zboÏí
charakterizující národní produkty, vãetnû
jídla, vína, umûleck˘ch v˘robkÛ atd. Ná‰

kanadsk˘ stÛl mûl velk˘ úspûch hlavnû pfii
prodeji javorového sirupu, kanadského
lososa, vína, indiánsk˘ch obrazÛ a hlavnû
hokejov˘ch artiklÛ. Pro nás to je velice
pÛsobivá reklama a propagace Kanady - v
zemi, kde kaÏd˘ miluje v‰e to, co je
kanadské.
V‰ichni v na‰em dobrovolném v˘boru
pracovali s velk˘m nad‰ením a docílili toho,
Ïe kanadsk˘ stÛl byl nejpopulárnûj‰í a stal
se velk˘m hitem. Pro nás Kanaìany to byl
úÏasnû úspû‰n˘ rok a na to jsme nesmírnû
hrdí! Po seãtení v‰ech pfiíjmÛ, ze v‰ech
zdrojÛ, ná‰ kanadsk˘ stÛl pfiispûl
charitativním úãelÛm v âeské republice
sumou 102 166 ãesk˘ch korun!
Velk˘ dík patfií v‰em, kdoÏ nám pomohli:
sponzorÛm, dárcÛm, neúnavn˘m
dobrovolníkÛm, Canadian Residence a
Embassy, zamûstnancÛm a hlavnû v‰em
na‰im drah˘m a ‰tûdr˘m pfiátelÛm v

Kanadû.
KaÏd˘ rok hledáme dal‰í sponzory a hlavnû
dárce, ktefií by byli ochotni pfiispût zboÏím ãi
produkty a nebo i servisem ãi nabídkou
(buì za velkoobchodní cenu, nebo nejlépe
zadarmo) zboÏí, které bychom mohli tento
rok prodávat pfii na‰em kanadském stole.
Byla by to pro vás a va‰e spoleãnosti velká
pfiíleÏitost si udûlat reklamu a propagovat
své produkty a zároveÀ mít to vûdomí, Ïe
se tímto zpÛsobem pomáhá velice
potfiebn˘m lidem v republice.
JestliÏe máte zájem o to se zapojit ãi pomoci
jak˘mkoliv zpÛsobem a hlavnû jestli máte
zájem o více podrobností a informací spojte
se se mnou!
Dûkuji  vám!

Marie Manzacova
âlenka organizaãního t˘mu

„Kanadsk˘ StÛl“
marie@manzac.org

***
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

21. 6. 2010 ve 20:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

15. 7. 2010

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.

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

Financial

1 CDN $ 20,40 Kã
1 EURO 25,69 Kã
1 US $ 20,96 Kã
âNB - 17. 6. 2010

Kursovní lístek
100 Kã 4,94 CDN $
1 CDN $ 20,26 Kã
1 EUR 1,27 CDN $
1 CND $ 0,79 EURO
1 US $ 1,02 CDN $
1 CND $ 0,98 US $

Universal Currency Converter - 17. 6. 2010

zaji‰Èuje propagaci a
marketing âeské republiky jako

atraktivní turistické destinace
 na kanadském trhu.

Pro více informací kontaktujte
CzechTourism Kanada:

2 Bloor Street West Suite 1500
Toronto, Ontario M4W 3E2

Tel.: 416/363-9928
Fax: 416/972-6991

E-mail: info-ca@czechtourism.com
www.CzechTourism.com

âeská centrála
cestovního ruchu

Translations

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Sokolská Îupa Kanadská
zve v‰echny na své

46. letní hry
7. srpna 2010  pofiádané letos na Masaryktownu.

Zaãátek v 10.00 hodin.
ZávodÛ se mohou zúãastnit i neãlenové Sokola,

v‰ech vûkov˘ch kategorií.
Po skonãení letních her bude BBQ a dobrá zabava.

Zájemci se do 1.srpna mohou pfiihlásit u sestry Hany Juráskové

(905) 838 - 2541

DÛleÏité upozornûní
Poãínaje 18. ãervnem 2010 ru‰íme faxové ãíslo 416/530-0069. Nadále
budete moci pouÏít fax po pfiedchozím zavolání. ZároveÀ zfiizujeme
dvû dal‰í ãísla telefonu:
V Torontu 647/728-0654 a v Praze: 222-261-811 toto ãíslo je
pfiesmûrováno do Toronta.

***

(25.12.1901 - 27.6.1950)
Promlouvala na právnické fakultû
Karlovy univerzity.
Pracovala v sociálních sluÏbách mûsta
Prahy.
Zatãena gestapem v ãervnu 1941,
odsouzena k tûÏké práci v
koncentraãním tábofie, kde zÛstala do
konce války.
Po válce zvolena poslankyní za
âeskoslovenskou stranu národnû
socialistickou.
Zvolena pfiedsedkyní âeskoslovenské
národní rady Ïen.
Zvolena místopfiedsedkyní svazu
osvobozen˘ch politick˘ch vûzÀÛ.
Zvolená místopfiedsedkyní

spoleãnosti Spojen˘ch národÛ v
âeskoslovensku.
Vyznamenaná ãeskoslovenskou a
francouzskou vládou za stateãnost v
druhé svûtové válce.
Zatãena komunistickou policií v
ãervenci 1949.
Citát z obhajoby pfied soudem:
„Vûfiím ve svobodu a rovnost pro v‰echny.
Jsem proto zrádcem? Oponovala jsem
tak zvané „lidové demokracii“, ponûvadÏ
ji nepovaÏuji za demokratickou.
Pracovala jsem proti ní. Kdyby se stal
zázrak a já byla propu‰tûna, pracovala
bych proti ní znovu.“
Odsouzena k smrti - obû‰ena 27.
ãervna 1950 - nepohfibena.
Z dopisu sestfie, psaného v noci pfied
popravou:
„Jsem pokorná a odevzdaná do vÛle
BoÏí. Tuto zkou‰ku mi urãil a já jí

procházím s jedin˘m pfiáním - abych
splnila zákony BoÏí a zachovala své
ãestné lidské jméno.
Neplaãte! Netesknûte moc! Je to takhle
lep‰í neÏ pozvolna umírat. Dlouhou
nesvobodu uÏ by mé srdce nevydrÏelo.
Ptáci se uÏ probouzí. Zaãíná svítat. Jdûte
na louky a do lesÛ. Îijte! Îijte!
Jdûte do borÛ, dívejte se na krásné a
v‰ude budeme spolu. Dívejte se na lidi
kolem. V kaÏdém se nûãím obrazím.
Nejsem bezradná a zoufalá. Nehraji. Je
to ve mnû tak klidné, ponûvadÏ mám klid
ve svém svûdomí.
Va‰e, jen Va‰e, Milada
Kanadská poslankynû Margaret Aitken
na vzpomínce v Museum Theatre v
Torontu, 2. ãervence 1953: „AÏ se toto
století bude uzavírat, Dr. Milada Horáková
bude legendou a jedním z nesmrteln˘ch
jmen tohoto století.“
Josef âermák

***—-

Milada Horáková
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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.

Culture

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

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 dvû ãísla v PDF

www.11.satellite1-416.com
www.11.zpravy.ca

www.10.satellite1-416.com
www.10.zpravy.ca

***
Kalendáfi

Co se pfiipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

***

Ivan Prock
The family of the late Ivan Prock wish to invite you to a celebration of life, on
June 23, 2010 at 3:00 pm
Mount Pleasant Visitation Centre (entrance from Mount Pleasant)
As he would have wanted us to celebrate life, no black please.
Kindly RVSP to prockinsurance@rogers.com

Quo Vadis Nokturna
Pfií‰tí sezóna bude v pofiadí desátá pro
Nokturna, která zaãínala jako Nokturna na
Masaryktownu a nyní poslední tfii roky
pokraãují jako Nokturna v mûstû. Jsou to
nedûlní koncerty (obvykle v 17 hodin, nyní
v kostele sv. Václava) klasické a jazzové
hudby, které mají vût‰inou nejvy‰‰í
svûtovou úroveÀ a vystupují na nich
pfiedev‰ím ãe‰tí a sloven‰tí umûlci, i umûlci
kanad‰tí ãeského pÛvodu a v nûkolika
pfiípadech se jednalo o pfiedná‰ky
KanaìanÛ.

Koncerty budou pfií‰tí rok pokraãovat díky
nûkolika sponzorÛm a díky asi 60 vûrn˘m
pfiedplatitelÛm, ktefií mají lásku k hudbû,
která jim pfiiná‰í obrovské umûlecké záÏitky
a chtûjí, aby Nokturna pokraãovala i do
budoucna. Vût‰ina koncertÛ je nav‰tívena
asi stovkou (nûkdy i více) lidí. Posluchaãi,
ktefií pfiijdou na individuální koncerty nevidí
finanãní v˘hody v pfiedplatném, protoÏe
jezdí v zimû na Floridu, na jafie do Prahy,
a podobnû. Neuvûdomují si v‰ak, Ïe bez
pfiedplatitelÛ a bez sponzorÛ se Nokturna
v budoucnu moÏná nebudou konat. K tomu
je nûkolik dÛvodÛ. Îádná kulturní akce si
na sebe nevydûlá (aÏ na v˘jimky). Vrcholní
umûlci, které sem zveme, nebudou prostû
hrát zdarma, pro na‰e potû‰ení. Je to
jejich zamûstnání a tomu se nemÛÏeme
divit. I tak hrají za minimální ceny a jsou
ubytování v rodinách. Prostû je nutno tyhle
akce organizovat, aby se pofiadatelé “ve‰li
do rozpoãtu”, coÏ se poslední dva roky
nedûje. Staãí jedna snûhová vánice a
Panochovo kvarteto - jedno z nejlep‰ích
kvartet na svûtû - se nevyprodalo. To je
pouze jeden pfiípad. Bylo by dobfie, kdyby
se milovníci hudby a ãeské kultury vÛbec
nad tûmito vûcmi zam˘‰leli a ukázali nám
v‰em v pfií‰tím roce, Ïe zde skuteãnû
Nokturna potfiebujeme a Ïe si jich budeme
více váÏit zv˘‰enou náv‰tûvností.

A jak˘ je seznam úãinkujících na pfií‰tí
rok? Jako obvykle jsme se snaÏili sestavit
sezónu ze ‰piãkov˘ch umûlcÛ. V záfií 2010
- u pfiíleÏitosti pfiedstavení Kanadské operní
spoleãnosti, Mozartovy Kouzelné Flétny,
pfiední expert na opery Iain Scott nám
pfiednese (s hudebními ukázkami) historii
této nejznámûj‰í Mozartovy opery a o
vztahu W. A. Mozarta k Praze. V fiíjnu
pfiedvede první houslista Moravské
Filharmonie v Olomouci  Vítek MuÏík recitál
znám˘ch houslov˘ch sonát a zvlá‰tní
koncert k 28. fiíjnu letos zajistí orchestr
Torontské sinfoniety se ‰kálou ãesk˘ch
umûlcÛ a skladeb. ÚÏasn˘ ohlas koncertu
Felixe Slováãka a Borise Krajného má za
v˘sledek jejich dal‰í vystoupení koncem
listopadu. V únoru 2011 to bude debut
Kapralové kvarteta, kdy kromû znám˘ch
ãesk˘ch skladatelÛ Dvofiáka a Smetany
zahrají také kvartet mladiãké nadûjné
skladatelky Vítûzslavy Kaprálové. V bfieznu
2011 první klarinetista Torontské

Filharmonie zahraje v doprovodu piana
známé ãeské a slovenské skladatele.

Pfiijìte mezi nás, nebudete zklamáni a
zároveÀ podpofiíte na‰i kulturu. Celkovû
‰est koncertÛ  (pût koncertÛ a jedna
hudební pfiedná‰ka s audiovideem),

pfiedplatné ãiní 125 dolarÛ na cel˘ rok (po
1. srpnu 135 dolarÛ). Jednotlivé vstupenky
25$. Zda pfieÏijí Nokturna desátou sezónu
a dal‰í, bude záleÏet na Vás, na‰ich
posluchaãích. Prosím, abyste Ïádosti o
pfiedplatné s ‰ekem posílali na adresu
Nocturnes in the City, 1764 Rathburn Rd.
E., Unit # 5, Mississauga, Ont. L4W 2N8.

Milo‰ Krajn˘
***—-

Dvû v˘znamné krajanské
organizace na obou
stranách Atlantiku

navázaly spolupráci
Praha - Toronto 14.6.2010 Podle informací
ãeského ministerstva zahraniãních vûcí Ïije
ve Spojen˘ch státech americk˘ch pfies 1 milión
900 tisíc a v Kanadû 120 tisíc obãanÛ ãeského
pÛvodu. V Severní Americe existuje tedy
nejvût‰í komunita krajanÛ ve svûtû. UdrÏovat
s nimi kontakt je nesmírnû dÛleÏité, jak pro
âeskou republiku, tak i pro samotné krajany
a jejich potomky.
âeská organizace Nadaãní fond Dotek a
severoamerická organizace Czech North
American Chamber of Commerce & Culture
Inc. se rozhodly spolupracovat pfii propagaci
a pfiípadné koordinaci akcí ãesk˘ch umûlcÛ v
USA, Kanadû a v˘hledovû i v Mexiku.
Hlavním cílem Nadaãního fondu Dotek
(www.dotek.org), kter˘ sídlí v Praze, je
podpora vzdûlávacích a sociálních programÛ.
V˘znamnou souãástí jeho aktivit je i podpora
rozvoje vztahÛ mezi âechy a Slováky Ïijícími
v zahraniãí a institucemi v âeské republice a
na Slovensku.
Nadaãní fond Dotek se rozhodl napfi. podpofiit
ãeskou národní identitu pfii znovuotevfiení
zrekonstruované âeské národní budovy v
New Yorku, která byla v minulosti centrem
ãeskoslovenského krajanského Ïivota v New
Yorku a stala se v˘znamn˘m symbolem
pÛsobení âechÛ v USA. Ve spolupráci s
v˘znamn˘m ãesk˘m fotografem Georgem
Ksandrem se podílel na jeho vnitfiní v˘zdobû.
Od znovuotevfiení v roce 2008 se ”Bohemian
National Hall” stal opût hlavním centrem
ãeského kulturního Ïivota v nejvût‰ím mûstû
USA.
Velmi v˘znamnou souãástí ãinnosti fondu
Dotek je provozování krajansk˘ch webov˘ch
stránek www.krajane.org. Tyto stránky mají
kulturnû spoleãensk˘ charakter a jsou urãeny
pro informaci a vzájemnou komunikaci
krajanÛ. Jejich cílem je podpofiit vztahy mezi
jednotliv˘mi krajansk˘mi komunitami a pfiispût
k udrÏování kontaktÛ s jejich pÛvodní vlastí.
Obdobnû, âesko-severoamerická komora pro
obchod a kulturu Inc., která je registrována v
USA v Atlantû a má kanceláfi v kanadském
Torontu, podporuje od svého zaloÏení v roce
1998 obchodní styky mezi americk˘mi,
kanadsk˘mi a ãesk˘mi firmami. V roce 2007
její v˘konn˘ fieditel Lubomír Novotn˘ vytvofiil
koordinaãní a propagaãní systém a webovou
stránku, jejímÏ úãelem je pfiispût k zv˘‰ení
poãtu kvalitních ãesk˘ch koncertních a
v˘tvarn˘ch umûlcÛ vystupujících za oceánem.
Prezidentem âesko-severoamerické komory
je svûtoznám˘ ãesk˘ prÛmyslník, filantrop a
vûdec, pan Karel Velan. Narodil se v roce
1918 v Ostravû, vystudoval Technickou
universitu v Brnû. Zaãal podnikat, ale po

nástupu komunistÛ v roce 1948 musel odejít
i s rodinou do Kanady.
V roce 1953 postavil v Montrealu první továrnu.
K jeho zákazníkÛm patfií mj. i loìstvo
Spojen˘ch státÛ. Jeho firma se specializuje
na prÛmyslové armatury a má továrny nejen
v Kanadû a USA, ale i ve Francii, Portugalsku,
Koreji a na Tchaj-wanu.
Karel Velan si zachoval vfiel˘ vztah ke své
domovinû. Se svou manÏelkou Olgou vûnovali
âeské republice více neÏ milión dolarÛ na
dobroãinné úãely. Prostfiednictvím nadace
Olgy Havlové V˘boru dobré vÛle umoÏnili
otevfiení domu pro mentálnû postiÏené v
Blansku a domova pro romské dûti v Brnû. S
houslov˘m virtuozem Josefem Sukem zaloÏili
nadaci na podporu mlad˘ch ãesk˘ch umûlcÛ.
Karel Velan podporuje i studie ãesk˘ch lékafiÛ
v Kanadû a v USA a pfiispûl rovnûÏ v˘znamnou
ãástkou na obûti povodní na Moravû.
Karel Velan je prezidentem a hlavním
sponzorem klíãového projektu âesko-
severoamerické komory pro obchod a kulturu
Inc., kter˘m je kulturnû informaãní webová
sluÏba www.czechevents.net, se kterou nyní
fond Dotek prostfiednictvím sluÏby
www.krajane.org navazuje spolupráci.
Kontakt  âeská Republika
Jaroslav RÛÏek
tel: 001-420 776 433 225
email: info@krajane.com

***
Kontakt  USA& Kanada
Lubomír Novotn˘
tel: 416 929-3432
e-mail: czechevents.novotny@gmail.com

***

Konference KRAJANÉ  A
KULTURA, Praha 6.-8. záfií 2010

Praha, 1. ãervna 2010
VáÏení zahraniãní âe‰i, milí krajané,

Mezinárodní koordinaãní v˘bor zahraniãních
âechÛ s podporou a ve spolupráci s
Ministerstvem zahraniãních vûcí âR a s
Národním muzeem pofiádá 6.-8. záfií v Praze
konferenci KRAJANÉ A KULTURA. Nad
konferencí pfievzal zá‰titu ministr zahraniãí
âeské republiky. Cílem na‰eho setkání je
diskuse a v˘mûna zku‰eností na téma
uchovávání ãeského kulturního dûdictví v
zahraniãí v nej‰ir‰ím slova smyslu (hudba,
tanec, kroje, divadlo, knihovny, náboÏenské
obfiady atd.).
Konference bude probíhat 6.-7. záfií od 9 do
17 hodin v nové budovû Národního muzea,
Vinohradská 1, Praha 1. Ve stfiedu 8. záfií
bude následovat doprovodn˘ kulturní
program. Informace o programu, kter˘ zatím
upfiesÀujeme, mÛÏete sledovat na webov˘ch
stránkách www.zahranicnicesi.com.
Prosíme v‰echny zájemce, aby nám pokud
moÏno do zaãátku srpna potvrdili úãast e-
mailem na adresu info@zahranicnicesi.com
nebo písemnû na adresu MKVZâ, K
Zahrádkám 1289, 15500 Praha 5, âR. Pfii
potvrzení prosím uveìte va‰e jméno a kontakt
na sebe. ZároveÀ Vás prosíme, abyste
informaci o konferenci roz‰ífiili mezi své
ãleny, na sv˘ch webov˘ch stránkách, v
krajansk˘ch médiích apod.
Vzhledem k omezen˘m finanãním zdrojÛm
budeme i letos vybírat symbolick˘ úãastnick˘
poplatek, kter˘ je moÏné v odÛvodnûn˘ch
pfiípadech odpustit.
Tû‰íme se na setkání s Vámi v záfií v Praze.

Ája VrzáÀová, pfiedsedkynû MKVZâ
Miroslav Krupiãka, tajemník MKVZâ
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Denní kronika

12.6.2010
Fico vyhral a predsa konãí

·tyri strany sa chystajú podpísaÈ koaliãnú
dohodu, ale vládnuÈ ich bude päÈ. OKS
sa prekrúÏkovala do parlamentu.
BRATISLAVA -sme-Iveta Radiãová z

SDKÚ vystrieda v kresle premiéra
Roberta Fica zo Smeru, ktor˘ po
v˘raznom víÈazstve nemá partnerov do
vlády.
Po ‰tyroch rokoch bude Slovensko opäÈ

viesÈ pravicová vláda a jej predseda bude
z SDKÚ. SpoliehaÈ sa bude aj na dve
nové strany v parlamente Slobodu a
solidaritu Richarda Sulíka a Most-Híd
Bélu Bugára. VládnuÈ by mali vo ‰tvorici
s KDH, ktoré vedie Ján Figeº.
V koalícii bude aj piata strana - OKS.

·tyria ãlenovia strany sa dostali do
parlamentu na kandidátke Most-Híd.
Traja z nich vìaka krúÏkom voliãov, na
úkor ãlenov Bugárovej strany.
V˘sledky spoãítan˘ch hlasov podºa

·tatistického úradu:
Smer 34,79 %
SDKÚ 15,42 %
SMS 12,14 %
KDH 8,52 %
Most-Hid 8,12 %
SNS 5,07 %
SMK 4,33 %
HZDS 4,32 %
Vladimír Meãiar nedokázal priviesÈ

HZDS do parlamentu a vzhºadom na
klesajúcu podporu hnutia ide o definitívny
koniec jeho politickej kariéry. Do
parlamentu sa nedostala ani SMK vedená
Pálom Csákym, ktor˘ uÏ vãera s cel˘m
predsedníctvom podal demisiu.
Hlavnou úlohou koalície bude

stabilizovaÈ verejné financie, zníÏiÈ
nezamestnanosÈ a pokúsiÈ sa o to, aby
sudcovia nemali strach rozhodovaÈ
spravodlivo.
Na nov˘ch ministrov ãakajú aj

nedokonãené kauzy, pri ktor˘ch
Slovensko pri‰lo o milióny eur. Za emisie

nám stále dlÏí súkromná firma 15 miliónov
eur, Slovensko stavia predraÏené
diaºnice ãi futbalov˘ ‰tadión.
Iveta Radiãová by sa mala staÈ novou

premiérkou. Napriek tomu, Ïe v‰etky
pravicové strany deklarovali záujem byÈ
spolu vo vláde, prezident Ivan Ga‰paroviã
poverí zostavením vlády víÈaza volieb
Roberta Fica zo Smeru.
Prezident to oznaãil za morálny postoj,

pretoÏe vopred ohlásil, Ïe poverenie dá
víÈazovi volieb.

***

18. 6. 2010

Snûmovna zhubne o ãtvrtinu,
ubudou i tuãné pfiíplatky

Praha-právo (ada, nig)-Napfií‰tû by
nemûlo platit, Ïe pfii oslovení pane
pfiedsedo nebo pane místopfiedsedo se
ve Snûmovnû zastaví témûfi kaÏd˘
poslanec. Chce to zafiídit trojkoalice, která
se vãera rozhodla naordinovat dolní
komofie dietu, po níÏ se poãet v˘borÛ,
podv˘borÛ, komisí a stál˘ch delegací
smrskne o 28 procent - z 91 zbude 66
orgánÛ. Klesnou také náklady na v˘platy.
Dosud mûlo 165 zákonodárcÛ z 200
nûjakou funkci s tuãn˘m pfiíplatkem.
„Neru‰íme agendy, ty spojujeme, není to
signál, Ïe nûãemu se Poslanecká
snûmovna nebude vûnovat,“ fiekl ‰éf
véãkafiÛ Radek John. Pfiedseda TOP 09
Karel Schwarzenberg dohodu oznaãil za
rozumné omezení.
Funkãní pfiíplatky zvy‰ovaly drtivé

vût‰inû poslancÛ základní plat ve v˘‰i 59
tisíc korun o dal‰í desetitisíce. Kromû
toho poslanci pobírají aÏ 43 tisíc ãistého
mûsíãnû náhrad. Koalice plánuje zdanûní
tûchto pau‰álÛ. Shodu na‰li vyjednavaãi
v tom, Ïe se slouãí v˘bor pro obranu a
v˘bor pro bezpeãnost a kontrolní s
petiãním. Vzniknout by uÏ nemûla napfi.
komise pro bankovnictví, která pfiejde do
rozpoãtového v˘boru, pro otázky ústavy
(agenda vplyne do ústavnû-právního
v˘boru), pro sdûlovací prostfiedky ãi pro
sledování zpfiístupnûní svazkÛ StB.

Zanikne i sedmnáct podv˘borÛ.
Slouãí se delegace do Parlamentního

shromáÏdûní Rady Evropy a delegace
do ShromáÏdûní Západoevropské unie.
Funkcionáfii se rozmnoÏili málem jako

my‰i. Díky této motivaci tak Snûmovna
mûla vedle osmnácti v˘borÛ je‰tû 53
podv˘borÛ, 14 komisí a ‰est stál˘ch
delegací. A aby funkcionáfiÛ nebylo málo,
kaÏd˘ z v˘borÛ mûl vedle pfiedsedy
vût‰inou pût místopfiedsedÛ, nûkteré v‰ak
i osm. Mnohé z podv˘borÛ se pfiitom
se‰ly tfieba dvakrát za ãtyfii roky. To by se
podle pfiedstavitelÛ budoucí koalice mûlo
zmûnit.
Také opozice podporuje ru‰ení

nûkter˘ch podv˘borÛ ãi komisí. Problém
nejspí‰ nastane pfii rozdûlování funkcí
mezi strany.
âSSD má jasno. „Chceme usilovat o

pût v˘borÛ, které mají kontrolní charakter
v oblasti sociální politiky, zdravotnictví a
hospodáfiství,“ fiekl Právu ‰éf Bohuslav
Sobotka. Doufá, Ïe pravicové strany
nepodlehnou poku‰ení - vût‰ina bere
v‰e - a Ïe pfieváÏí zdrav˘ rozum.

***
Kolik berou poslanci
poslanec 58 944
pfiedseda v˘boru, komise a stálé

delegace 83 040
pfiedseda podv˘boru, místopfiedseda

v˘boru 71 040
místopfiedseda podv˘boru 65 000
pfiedseda komory 158 304
místopfiedseda komory 112 512
Dolní komora mûla 18 v˘borÛ, 53

podv˘borÛ, 14 komisí a 6 stál˘ch delegací

***

Místo agentÛ provokatérÛ
budou testy spolehlivosti

Praha-právo-Radim Vaculík-Jeden z
nejkontroverznûj‰ích protikorupãních
návrhÛ, zavedení agenta provokatéra
zfiejmû nahradí ménû sporné testy
spolehlivosti. PfiedbûÏnû se na tom vãera
dohodli vyjednavaãi ODS, TOP 09 a Vûcí
vefiejn˘ch.

Ti chtûjí schválit cel˘ bezpeãnostní
balíãek koaliãní smlouvy, kter˘ má mít
‰est základních bodÛ, najednou.

„Jestli to K9 zaãne projednávat ke konci
pfií‰tího t˘dne, tak budu neuváÏenû
optimistick˘,“ fiekl vãera Právu ãlen K9 za
Vûci vefiejné Vít Bárta.

V˘sledkem noãního jednání odborníkÛ
v pracovní skupinû je dohoda na celkem
23 bodech. Právo je má k dispozici.

Mezi nimi je mj. bod o roz‰ífiení tzv.
testÛ spolehlivosti, které mají nahradit
Vûcmi vefiejn˘mi pÛvodnû prosazovan˘
kontroverzní institut agenta provokatéra.

Testy spolehlivosti jsou pfiitom v
souãasné dobû zakotvené v zákonû o
policii a umoÏÀují pracovníkÛm Inspekce
policie provûfiovat policisty a v
simulovan˘ch situacích testovat, jak se
zachovají. Nabízet úplatek v‰ak podle
informací Práva nesmûjí.

Pokud provûfiovaní zamûstnanci ãi
policisté neprojdou, pfiijdou o práci.
Trestnûprávní odpovûdnost nemají.

„Rádi bychom tento test roz‰ífiili i na
dal‰í osoby pÛsobící v orgánech vefiejné
moci, tedy v první fiadû na úfiedníky, aÈ uÏ
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âeská a slovenská televize
na internetu!

ve vedoucích funkcích, nebo jen ty
fiadové,“ fiekla vãera Právu
místopfiedsedkynû Vûcí vefiejn˘ch
Karolína Peake.

Institut by novû podle Peake byl
nasazen v pfiípadû, Ïe uÏ existuje
podezfiení u konkrétního zamûstnance,
Ïe je zkorumpovan˘. Zástupci budoucí
koalice v‰ak zatím nemají jasno, kdo by
úfiedníky provûfioval.

„Tûch moÏností je nûkolik, mÛÏe to b˘t
buì policista, nebo i nûkdo uvnitfi úfiadu,“
pfiiblíÏila Peake. Vyjednavaã za ODS
Marek Benda by v této roli vidûl nejradûji
policisty ãi pracovníky inspekce.

¤editel ãeské poboãky Transparency
International David Ondráãka sice pfiivítal
upu‰tûní od agenta provokatéra, má ale
obavy, Ïe by testy spolehlivosti mohly b˘t
zneuÏitelné. „Pfiedstavte si, Ïe budete
mít na úfiadu s nûk˘m problém, tak ho
oznaãíte za podezfielého korupãníka a
okamÏitû na nûj pak nûkdo skoãí s tím
testem. To mÛÏe b˘t riskantní,“ varuje
Ondráãka.

Mezi dal‰í zásadní body, které pro‰ly,
patfií i pfiíprava zákona o lobbingu.
Vzniknout by mûl centrální registr lobbistÛ
a také by se mûly definovat podmínky,
podle nichÏ by se mûli fiídit oni i politici pfii
spoleãn˘ch jednáních.

„Napfiíklad kde v parlamentu budou moci
lobbisté s politiky jednat, Ïe by tfieba
mohli mít visaãku,“ podotkla Peake.

Návrh není proti srsti ani Ondráãkovi.
„Je to potfieba,“ fiekl Právu. Dohoda

expertních t˘mÛ se mu celkem zamlouvá,
nûkteré vûci pr˘ ale v návrhu chybí. Zmínil
napfiíklad zavedení kontroly financování
politick˘ch stran a jejich vnitfiního
fungování.

Není ani proti dohodû vyjednavaãÛ na
prosazení státních odborníkÛ do orgánÛ
firem se státní majetkovou úãastí nebo
zvefiejÀování toho, jak kter˘ ministr
hlasoval pfii jednání vlády.

Stejn˘ postup chtûjí koaliãní vyjednavaãi
zavést také v radách krajÛ a obcí.

Expertní t˘my se shodly také na
zavedení tzv. korunního svûdka, kter˘ by
pfii zásadním podílu na odhalení
závaÏn˘ch pfiípadÛ organizovaného
zloãinu mohl získat beztrestnost. Dosud
tento tzv. spolupracující obvinûn˘ nemûl
moÏnost i pfies spolupráci s policií odejít
od soudu bez potrestání.

***

19. 6.2010

âSSD dala za nepovedené
volby 300 miliónÛ

Praha-právo-jov-âSSD vãera prozradila,
kolik utratila za volební kampaÀ do
Snûmovny. Podle ‰éfa Bohuslava
Sobotky stála soc. dem. kampaÀ 300
miliónÛ korun. Pfiedsednictvo strany
navrhlo uspofiádat fiádn˘ sjezd v bfieznu
2011. ManaÏerem pro podzimní volby
urãilo poslance Jana Hamáãka, kter˘ tak
nahradil Jaroslava Tvrdíka.

LoÀská polovina kampanû pfied
zru‰en˘mi volbami pfii‰la podle Sobotky
na 100 miliónÛ. Leto‰ní „druhá fáze“ voleb
pak na 200 miliónÛ. Sobotka dodal, Ïe
soc. dem. svou hospodáfiskou situaci
zvládne a v‰echny faktury uhradí.
âSSD se kvÛli niÏ‰ímu volebnímu
v˘sledku dostala podle ústfiedního
tajemníka Jifiího Havlíãka do ztráty zhruba
64 miliónÛ. Strana poãítala podle nûj s
pfiíjmem za v˘sledek voleb ve v˘‰i 180
miliónÛ korun, nakonec ale dostane
pouze 115 miliónÛ. Pfiedsednictvo soc.
dem. také vãera navrhlo konání fiádného
stranického sjezdu ve dnech 18. aÏ 19.
bfiezna 2011 v Brnû. Návrh je‰tû musí
dnes definitivnû posvûtit stranick˘
ústfiední v˘konn˘ v˘bor, je ale zfiejmé, Ïe
snahy po mimofiádném sjezdu jiÏ letos v
záfií patrnû neuspûjí.
„Cílem tohoto sjezdu by mûla b˘t volba
nového vedení âSSD,“ uvedl Sobotka s
tím, Ïe se plánuje i zmûna stanov. „Urãitû
tento sjezd bude úspornûj‰í,“ dodal
Sobotka. Hamáãek fiekl Právu, Ïe jeho
hlavním cílem v pozici volebního
manaÏera bude získat pro âSSD zpût
dÛvûru voliãÛ.
Strana by podle nûj mûla provést
sebereflexi. „Kladu si za cíl pfiesvûdãit
voliãe, Ïe jsme se z v˘sledku voleb
pouãili,“ sdûlil Hamáãek.

***

Volby budou 15. a 16. fiíjna
Praha-právo (rsk)-Prezident Václav Klaus
vyhlásil datum komunálních a senátních
voleb.
Budou se konat v pátek a sobotu 15. a
16. fiíjna.
Oboje volby budou dÛleÏité hlavnû pro
ODS. Ta po prudkém poklesu hlasÛ hraje
o budoucnost, soupefií s TOP 09.
Mohla by pfiijít o primátorství ve dvacítce
statutárních mûst a o mnohé starosty.
·tikou by mohli b˘t i véãkafii, i TOP 09
díky spojením se starosty má velké ‰ance
uspût. Dramatick˘ bude souboj v Praze,
kde zatím dominovala ODS, ale
primátorské ambice mají i VV a TOP 09.
Lidé budou volit senátory ve 27 obvodech
z 81. ODS má dnes 36 senátorÛ a
obhajuje 18 kfiesel. Spolu s TOP 09 a
Starosty (8 kfiesel) má zatím nadpoloviãní
vût‰inu. âSSD (29) by ji mohla naru‰it,
neobhajuje Ïádn˘ mandát. UÏ 32
senátorÛ mÛÏe blokovat zmûny ústavy.

***

21.6.2010

Pravicová koalícia v utorok
predstaví programové tézy

BRATISLAVA-SME, SITA, TASR-V
utorok sa zíde Koaliãná rada
novotvoriacej sa stredopravej koalície.
Predstavitelia ‰tyroch strán majú
prezentovaÈ programové tézy, na ktor˘ch
sa boli schopní dohodnúÈ za t˘ÏdeÀ. Od
utorka zaãnú pracovaÈ na tvorbe
Koaliãnej zmluvy.
„KDH je pripravené na rokovania. Sme
odhodlaní dospieÈ k dohode. Chceme
rokovaÈ vecne, aj politicky. Táto dohoda
je predpokladom celkovej dohody.
Programové tézy sú v˘chodiskom pre
vládny program a zároveÀ budú tvoriÈ
prílohu Koaliãnej dohody. Tá má vytvoriÈ
predpoklady na fungovanie vzÈahu, ktor˘
sa t˘ka politického mechanizmu, ale aj
zodpovednosti,“ povedal po rokovaní
Predsedníctva KDH ‰éf strany Ján Figeº.
Podºa Figeºa nová koalícia v utorok
predstaví to, ão bude dohodnuté na
prezentáciu. „K˘m nie je dohodnuté

v‰etko, nie je dohodnuté niã,“ zdôraznil.
To podºa neho znamená potrebu dohody
na Koaliãnej zmluve. Na jej vypracovaní
sa pracuje. „V˘chodiskom pre Àu sú
skúsenosti z minulosti,“ uviedol Figeº.
Figeº nechcel pred novinármi
‰pecifikovaÈ, v ãom sa predstavitelia
SDKÚ-DS, SaS, KDH a Mostu-Híd
rozchádzajú. „Úsilie o dohodu je viditeºné.
Je v˘razom zodpovednosti, ale máme aj
rozdiely, ktoré nás charakterizujú. V tom
nevidím slabinu, skôr dôleÏitosÈ hºadania
spoloãnej cesty, vyhlásil.
Predstavitelia SDKÚ-DS, SaS, KDH a
Most-Híd vyjadrili v utorok 15. júna vôºu
vytvoriÈ vládnu koalíciu, ktorá zostaví novú
vládu. V ten deÀ podpísali o tom politickú
deklaráciu. Budúci koaliãní partneri v nej
vyjadrili, Ïe sú si vedomí súãasn˘ch
problémov Slovenska.
Za priority novej vlády povaÏujú boj s
dôsledkami hospodárskej krízy a
nezodpovednej politiky doteraj‰ej vlády,
vytváranie podmienok pre nové pracovné
miesta, posilnenie postavenia rodín,
zastavenie zadlÏovania Slovenska,
posilnenie princípov právneho ‰tátu, boj
proti klientelizmu a korupcii.
S jasn˘mi predstavami mieni prísÈ na
utorkové rokovanie o zostavovaní novej
vlády strana Most-Híd Bélu Bugára. Na
dne‰nom zasadnutí v Bratislave jej
predsedníctvo prerokovalo tézy, ktoré by
mali byÈ základom pre program budúcej
vlády. Ako v‰ak predseda strany
prostredníctvom svojej hovorkyne Nory
Czuczorovej odkázal, ich konkrétne
postoje zostanú nateraz pred médiami
utajené.
Bugár sa naìalej drÏí zásady, Ïe
verejnosÈ by mala byÈ informovaná iba o
otázkach, na ktor˘ch sa uÏ budúca vládna
‰tvorkoalícia dohodla. Ako uviedol v
minul˘ch dÀoch, poru‰enie tohto pravidla
“je najlep‰ou cestou do pekla a
odstránením moÏnosti vzniku tejto vládnej
koalície”. ·éf strany Most-Híd sa odmieta
vyjadrovaÈ k sporn˘m otázkam
vynárajúcim sa pri tvorbe programového
vyhlásenia vznikajúcej koalície. Zdôraznil
v‰ak, Ïe ak sa strany nedohodnú, “voliãi
ich právom kopnú do zadnej ãasti tela”.

***
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Po jakémsi zahfiívacím kole, pfii‰la volba osmi finalistek. Jak fiekl generální konsul v
Torontu Richard Krpaã, kter˘ pfievzal zá‰titu nad soutûÏí, bylo mu líto jedenácti dívek,
které nepostoupily do finále.
K tomu poznamenává velice pûknû Josef âermák, kter˘ s napûtím volbu Královny

krásy sledoval: „O tento mimofiádnû krásn˘ veãer se zaslouÏily desítky lidí, vãetnû
samozfiejmû otcÛ my‰lenky ze spoleãnosti Canada SK Entertainment,  vãetnû divákÛ
i tûch (a tûch bylo daleko víc), ktefií se z jakéhokoliv dÛvodu veãera nezúãastnili. I pro
mne to byla první soutûÏ královny krásy, které jsem byl pfiítomen. Tûmito nûkolika slovy
chci vzdát hold my‰lence, obûtavosti v‰ech, ktefií se na veãeru a jeho pfiípravû podíleli,
ale hlavnû v‰em tûm mlad˘m a krásn˘m Ïenám z na‰ich dvou komunit, které se

Vítûzkou se stala Adriana Kamenická (která získala také cenu publika), pfied Krist˘nou
Kottovou a Adrianou Sitinou (byla rovnûÏ úspû‰ná v internetovém hlasování).
Po hlasování nastal okamÏik fotografování, v takovém pfiípadû má obraz pfiednost

pfied rozhovorem, ale pfiesto se nám podafiilo odchytit první dojmy vítûzek. Nejprve tedy
druhá vice-miss Adriana ·itiná: „Cítím se nejkrásnûji na svûtû, splnila jsem si svÛj cíl
a to je hlavní. Skuteãnû jsem velmi ‰Èastná. Stra‰livû jsem se na dne‰ní veãer tû‰ila a
nemûla jsem vÛbec trému. Chtûla jsem také pfiedstavit svou povahu, coÏ bylo
nejdÛleÏitûj‰í pro mne bûhem veãera.“
Stejnû spokojená byla i Krist˘na Kottová, která byla první vice-miss: „Je to stra‰livû

dobr˘ pocit a pfieji titul i Adrianû, která si ho zaslouÏila. Bylo to pro nás pro v‰echny
fantastické. VÛbec jsem si nebyla jistá. V‰echna dûvãata byla krásná a talentovaná.
Teì se pÛjdu rychle pfievléknout. Jsou to krásné ‰aty a nechtûla bych je zniãit. A snad
to i oslavím s Tomem skleniãkou dobrého vína.
NejtûÏ‰í bylo dostat pár vût z vítûzky soutûÏe, protoÏe v‰ichni její pfiátelé, spoluÏáci a

pfiíbuzní se s ní chtûli vyfotografovat.
ABE: Jak se cítíte jako vítûzka?
AK: Je to úÏasné a zároveÀ jsem velmi pfiekvapená. Tento pocit nelze popsat slovy.
ABE: Jak jste proÏívala dne‰ní ráno?
AK: Tû‰ila jsem se na okamÏik, kdy to zaãne.
ABE: Mûla jste ãas na nûco jiného, dnes ráno hrálo Slovensko na MS?
AK: Na to jsem nemûla ãas, ale alespoÀ jsem se podívala na v˘sledky a doufám, Ïe

to bude lep‰í ve ãtvrtek proti Itálii.
ABE: Byla nervozita?
AK: Nervozita ani nebyla. Trochu pfied zaãátkem soutûÏe, ale pak jsem si zvykla na

lidi i na pódium.
ABE: Jak˘ to byl pocit, kdyÏ jste zjistila, Ïe jste mezi posledními osmi?
AK: Neskuteãn˘. Bylo to velmi napínavé, dostala jsem se do uÏ‰ího finále jako

poslední.
ABE: Pfied vyhlá‰ením vítûzky soutûÏe jste získala jiÏ jednu cenu…
AK: To bylo od publika a myslela jsem si, Ïe kdyÏ jsem jeden titul získala, tak Ïe uÏ

druh˘ nedostanu, ale po‰tûstilo se mi získat i druh˘.
ABE: A co v nejbliÏ‰í budoucnosti?
AK: Nejprve se musím pfiipravit na zítfiej‰í zkou‰ku a pak bych chtûla reprezentovat

komunitu, jak se dá.
ABE: A minulost?
AK: Narodila jsem se pod Tatrami v Popradû a Ïila jsem tam vût‰inu svého Ïivota. Do

Kanady jsem pfii‰la pfied ãtyfimi roky na stfiední ‰kolu a zaãala jsem teì ve ãtvrtém
roãníku na univerzitû. Zajímá mne hlavnû psychologie, to, jak lidé myslí a jak to funguje
v lidském mozku.

Ale‰ Bfiezina
***—-

Dámsk˘ gambit v Mississauze
Marnû jsem hledal dÛvod, proã pofiadatelé této skvûlé soutûÏe zvolili pro tuto událost odlehlé místo v Mississauze. Nakonec jsem pfiece jen jeden na‰el: Miss musí
pocházet z Mississaugy. A tak jsem v nedûli odpoledne sednul na svÛj velocipéd a vypravil se tûch 32 kilometrÛ pfies západní Toronto do odlehlého Convention Centra
za leti‰tûm a nelitoval jsem. Myslím si, Ïe ne kaÏd˘ má kolo a chuÈ zdolávat tuto vzdálenost a to se podepsalo na náv‰tûvû. Devatenáct finalistek se právû pfiedstavovalo
ne zcela zaplnûnému sálu a odpovídalo na vylosované otázky. Vût‰ina z nich si zvolila pro svou odpovûì angliãtinu, ale nûkteré odváÏnû odpovídaly ãesky ãi slovensky.
Bylo to moudré rozhodnutí, protoÏe nûkteré dívky vyrostly v Kanadû, jiné jsou zde nové nebo dokonce zde pouze studují.

pfiihlásily k spolupráci. KaÏdá soutûÏ vyÏaduje od úãastníkÛ stateãnost. Stateãnost
pfiijmout moÏnost prohry. A to je, po mém soudu, vlastnost nejen bohulibá, ale i
praktická. Dûlá z nás lep‰í lidi, lidi s hlub‰ím ponorem, lidi pokornûj‰í, ale také lépe
pfiipravené pro pfií‰tí prohry, kter˘mi kaÏdého z nás Ïivot pohostí. A  tûch devatenáct
finalistek nám dalo dÛvod k hrdosti nejen svojí krásou, ale snad je‰tû víc sv˘mi talenty
a inteligencí. Dûkuji za pfiíleÏitost  b˘t svûdkem - jakkoliv opoÏdûnû - soutûÏe o královnu
krásy a  k tomu soutûÏe tak skvûle organizované. Veãer (i co mu pfiedcházelo) byl
natoãen âeskou televizí Nov˘ zábûr.“
Do uÏ‰ího finále postoupila Krist˘na Kottová (ãíslo 5), Katka Brestovanská (8), Iva

Neumann (10), Adriána Kamenická (13), Katie Pockele (14), Sarah Hauser (16),
Adriana ·itiná (19) a SoÀa Kimlová (20).
V druhé polovinû veãera pak do‰lo k tomu, Ïe kandidátky se pfiedstavily sv˘m vztahem

k umûní. Vût‰inou volily tanec, ale nechybûlo ani v˘tvarné umûní a rétorika. Nezbytná
promenáda v plavkách sice patfií k tûmto druhÛm soutûÏe, ale nebyla zdaleka tím
hlavním. Módní pfiehlídka z návru modelÛ paní Beaty Rajské byla daleko zajímavûj‰í,
ale vrcholem bylo vyhlá‰ení Miss Czech and Slovak Canada, které prezentovaly ãeská
miss 2005 Katefiina Smejkalová a slovenská miss Universe ze stejného roku Michaela
Drenãíková.

Devatenáct finalistek

Adriana Šitiná, Adriana Kamenická a Kristýna Kottová
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Na okraj
Emil Hácha

(12. 7. 1872 - 26. 6.1945)
Není mezi námi mnoho lidí, ktefií by mohli
fiíci, Ïe se s protektorátním prezidentem
Emilem Háchou procházeli po lánském
parku. Jedním z nich je Hana Pelnáfiová,
kterou hodnû torontsk˘ch krajanÛ potkává
na koncertech a jin˘ch krajansk˘ch
událostech a je‰tû více krajanÛ i nekrajanÛ
z celého svûta se s ní setká v BaÈovû
muzeu obuvi v Torontu, kde uÏ léta (letos
dostala od ministra pro imigraci jehlici za
haldu let a tisíce hodin dobrovolné práce)
pracuje jako prÛvodkynû.
Ono pravdûpodobnû není docela správné
napsat, Ïe se paní Hana procházela po
lánském zámku s dr. Háchou. To bylo
tak: tatínek Hany byl Dr. Vladislav
Klumpar, v tom ãase ministr zdravotnictví
a sociální péãe v  protektorátní úfiednické
vládû a dr. Hácha, prezident toho, co z
âeskoslovenska zbylo, pozval
Klumparovu rodinu na odpoledne do Lán.
Po ãaji se v‰ichni (dr. Hácha s dcerou,
paní Rádlovou, která se mu - jak se v
ménû vzne‰en˘ch kruzích fiíká - starala o
domácnost, dr. Klumpar s paní a dcerkou
Hanou) vydali na pocházku po parku. Po
krátké dobû se pánové odpojili a ‰li jinou
cestou. Tehdy tomu Hana nevûnovala
pozornost, ale o hodnû pozdûji - to uÏ
byla celá rodina v Kanadû - si to v‰ecko
- vãetnû toho, co jí tatínek fiekl -
zesumírovala a usoudila, Ïe to pozvání
do Lán bylo zaranÏované, aby dr. Hácha
dr. Klumparovi mohl pfiedat informace, o
které by mohla mít zájem exilová vláda v
Lond˘nû. Systém pracoval tak, Ïe ãas od
ãasu dr. Klumpar jel svojí tatrovkou s
gen. Eliá‰em nûkam do Brd a tam gen.
Eliá‰ uloÏil zprávu pro Lond˘n na
umluveném místû, kde byla vyzvednuta
ãs. v˘zvûdnou sluÏbou. Paní Hana si
vzpomíná, Ïe dr. Hácha byl pfiíjemn˘
star˘ pán (pfii jiné pfiíleÏitosti si pûknû
povídal s dûtmi), zfiejmû v nevalném
fyzickém stavu, ale - po jejím soudu - v
dobrém stavu du‰evním. (A také si
vzpomíná - i kdyÏ to sem patfií  jen nepfiímo
- Ïe ji tatínek udefiil jen jednou: to kdyÏ 28.
fiíjna 1939 mávala z otevfieného okna
jejich bytu trikolórou - tatínek se zdûsil,  a
s poznámkou: „V‰ecky nás pfiivede‰ do
ne‰tûstí“ jí vrazil pohlavek.)
Emil Hácha nebyl ãlovûk zvlá‰tního
osobního magnetismu. Narodil se v
JiÏních âechách v místû zvaném (vÏdycky
obdivuji nekoneãnou pestrost ãeského
názvosloví) Trhové Sviny (odtud pochází
i rodina Jana Waldaufa). Gymnázium
studoval v âesk˘ch Budûjovicích,  v roce
1896 promoval na právnické fakultû
Karlovy univerzity, byl zamûstnán u
Zemského komitétu  âeského království,
na zaãátku války byl jmenován soudcem
Nejvy‰‰ího administrativního soudu ve
Vídni, v roce 1919 se stal vice-
prezidentem a v roce 1925 prezidentem
- byl vybrán T. G. M - Nejvy‰‰ího
administrativního soudu âSR. Byl jedním
z nejpozoruhodnûj‰ích soudcÛ v âSR ,
také jako specialista na anglické zvykové
a mezinárodní právo. ZaslouÏil se o první
ãeskoslovenskou ústavu z roku 1920.
Sbíral umûní, pfiekládal anglickou
literaturu (jako první pfieloÏil známou knihu
od Jerome Klapka Jerome Tfii muÏi ve
ãlunu - vy‰lo u Topiãe 1902) a psal básnû
(Omyly a pfieludy). Ani se nedá fiíci, Ïe se
v jeho Ïivotû aÏ do fioku 1938 stalo nûco
fascinujícího.

Po Mnichovû a odletu prezidenta Bene‰e
byl vybrán jako jeho nástupce, hlavnû
pro svÛj katolicismus a konzervativnost
(za moÏné kandidáty byli povaÏováni i
prezident Îivnobanky Preis, Jan BaÈa a
Franti‰ek Chvalkovsk˘). Podle Václava
Krále v knize Pravda o okupaci (jde o
komunistickou verzi pravdy), Hácha byl
dobfie „zapsán v Nûmecku, zejména pro
své styky s prezidentem pruského
správního soudu Drewsem a zvlá‰È pak
pro styky s Hansem Frankem, kter˘ jej od
roku 1933 zval na zasedání Nûmecké
akademie práva“. Málo známou
Háchovou zálibou byla rychlá auta.
Nejtrpãí mûsíc jeho prezidentské kalvárie
pfii‰el nûkolik mûsícÛ po nastoupení
úfiadu. Pod nátlakem Berlína Hácha svolal
na 14. bfiezna 1939 do Bratislavy
slovensk˘ snûm, kter˘ se usnesl na
samostatnosti Slovenska. Druh˘ den jel
na HitlerÛv pfiíkaz s Chvalkovsk˘m do
Berlína. Na fií‰ském kancléfiství je Hitler
nechal hodiny ãekat (fiíkalo se tomu
„háchování“), pak mu oznámil, Ïe
nûmecká armáda právû obsazuje
âeskoslovensko, Ïe âeskoslovensko je
ze tfií stran obklopeno Nûmeckem, a dal
Háchovi na vybranou: buì spolupracovat
s Nûmeckem, coÏ by âechÛm zaruãilo
snesiteln˘ Ïivot,  míru autonomie a
národní svobody, nebo, kdyby se
âeskoslovensko pokusilo o obranu, bude
rozdrceno v‰emi prostfiedky. Göring
vyhroÏoval bombardováním Prahy. V 16
hodin Háchu ranila srdeãní mrtvice..
Francouzsk˘ vyslanec Robert Coilombe
v pÛl páté hlásil, Ïe Hácha byl „ve stadiu
totálního zhroucení a udrÏován
injekcemi“. Hácha a Chvalkovsk˘
podepsali akt, kter˘m se „dobrovolnû“
vzdali suverenity ãesk˘ch zemí a „vloÏili“
osud ãeského lidu do rukou Nûmecka.
16. bfiezna 1939 byl Hácha  donucen
pfiísahat vûrnost nejen Hitlerovi, ale i
protektoru  Konstantinovi von Neurathovi.
Ten o‰kliv˘, de‰tiv˘ den jsem se díval
pfies slánské námûstí na obsazující
nûmeckou armádu a uãil se Ïít se
zoufalstvím.
Bûhem okupace bylo snadné vidût
kaÏdého, kdo mûl nûco spoleãného s
Nûmci jako kolaboranta a lumpa.
Rozhodnû pro komunisty byl Hácha
kolaborantem a zrádcem. S rostoucím
vlivem komunistÛ (zvlá‰È po Bene‰ovû
moskevské náv‰tûvû) se k nim pfiidali i
lidé silnû protikomunistiãtí, jako na pfiíklad
Hubert Ripka, kter˘ 10.bfiezna 1944 v
âechoslováku  (orgán lond˘nské vlády)
uvefiejnil ãlánek, z nûhoÏ vyjímáme:
„Údobí mezi mnichovsk˘m paktem a
bfieznovou okupací bylo období vnitfiního
zmatku, deprese a demoralizace... Z
odstupu ãasu  padlo dosti svûtla také na
úlohu, kterou mûl v tûchto kritick˘ch
ãasech soudce dr. Hácha. Mohlo se v‰ak
od nûj oãekávat aspoÀ osobní, lidské
gesto, kter˘m by vstoupil do dûjin ne jako
zrádce. Neuãinil niãeho za své hrÛzné
cesty do Berlína, ani cestou zpátky, kdyÏ
byl podepsal ortel nad sv˘m národem,
ani po návratu...“.  Nemyslím, Ïe tato
v˘tka je spravedlivá. Je v rozporu i s jeho
názorem (v kaÏdém pfiípadû s názorem
jeho podfiízeného dr. Kamila Kleinera,
odpovídajícího na pokyn svého ‰éfa
francouzskému novináfii Ellie J. Boisovi,
kter˘ se v ãlánku o Lavalovi otfiel o Háchu.
Kleiner napsal, Ïe Francouzi nemají právo
házet kamením po Háchovi, ponûvadÏ
sami svou politikou pfiivodili situaci, která
Háchu pfiivedla do Berlína. V‰echny
zprávy, které jsem o Háchovû náv‰tûvû u

Hitlera ãetl, dosvûdãují, Ïe Hácha v
Berlínû málem umfiel, Ïe podepsal „ortel“,
aby zabránil bombardování Prahy. Nevím
o nikom, kdo Háchu povaÏuje za hrdinsk˘
zjev. Kdyby jím byl, b˘val by v radiu
odsoudil zniãení Lidic a LeÏákÛ. Kdyby
jím byl, ani by svÛj odsudek nedokonãil a
mezi mrtvé hrdiny by asi pfiibyli desítky
dal‰ích. Nevím, co ho motivovalo, aby
protektorátní úfiad pfiijal. Rozhodnû se
nezdá, Ïe to byla touha po slávû (sláva v
blízkosti Adolfa Hitlera, kter˘ ho dûsil?).
Nemyslím, Ïe bychom mûli vyluãovat, Ïe
pfiijetí prezidentství povaÏoval za svou
vlasteneckou povinnost, ponûvadÏ nûkdo
jin˘ by mohl s nacisty aktivnû
spolupracovat. Jako vlastence ho
rozhodnû vidûli jeho spolupracovníci v
protektorátní vládû. Jeden z
nejãestnûj‰ích z nich,  ãlen Eliá‰ova
kabinetu, dr. Ladislav Feierabend (jeho
stateãnost jsem obdivoval na volební
schÛzi ãs. strany národnû socialistické v
roce 1947 ve Slaném v kladenském kraji,
kdy byl i se sv˘m stejnû stateãn˘m
spolukandidátem âeÀkem Tornem
(âenûk Torn a prakticky celá
Feierabendova rodina strávili vût‰inu
války v nacistickém koncentráku)
komunisty málem lynãován. V knize dr.
Feierabenda, Ve vládû v exilu, najdeme
tento záznam, datovan˘ ‘Vánoce 1940’,
o jeho prvním ·tûdrém veãeru v exilu:
„...Vroucnûji neÏ kaÏdodennû jsem se
pomodlil za setkání s Ïenou a dûtmi a s
celou na‰í rodinou. Modlil jsem se, aby
BÛh dal hodnû síly v‰em dobr˘m
âechoslovákÛm, hlavnû Háchovi,
Eliá‰ovi, kolegÛm z jeho vlády a v‰em, s
nimiÏ jsem pracoval v podzemí a ktefií mi
zachránili Ïivot. Dlouho, dlouho jsem
nemohl usnout.“
Stejnû pouãn˘ je tento FeierabendÛv
záznam z kvûtna 1941: „KdyÏ pfii‰ly
zprávy, Ïe Nûmci chtûjí doma pofiádat
plebiscit a po nûm dát Protektorátu vût‰í
autonomii, president se se mnou dlouho
radil. Soudil jsem, Ïe ani Hácha ani Eliá‰
by plebiscit nepfiipustili a radûji ode‰li z
vlády... Po nûjaké dobû mi president fiekl,
Ïe se potvrdilo mé stanovisko, Ïe ani
Hácha ani Eliá‰ (pozdûji nacisty
popraven˘) Ïádn˘ nûmeck˘ plebiscit
nepfiipustí. Vzkázal Háchovi, Ïe se
plebiscit nesmí za Ïádnou cenu konat a
Hácha mu obratem po‰ty odpovûdûl, Ïe
by on i Eliá‰ova vláda odstoupili, kdyby
tomu nemohli zabránit, a Ïe by sám,
kdyby toho bylo tfieba, následoval pfiíkladu
maìarského ministerského pfiedsedy
hrabûte Telekiho. Bene‰ mi fiekl, Ïe mûl
z tûchto dopisÛ velkou radost a ukázal je
AngliãanÛm. Háchovy dopisy pr˘ udûlaly
na Foreign Office ohromn˘ dojem.“
Nezdá se mi, Ïe takto se  chová zrádce.
Není také spravedlivé pfii známkování
Háchova chování bûhem protektorátu
ignorovat jeho zdravotní stav. Stav, kter˘
byl podle v‰ech pramenÛ tak ‰patn˘, Ïe
by mu dával právo prezidentství
odmítnout a svá poslední léta strávit v
klidu, nejlépe v nemocniãní péãi. Václav
Král, ve své uÏ zmínûné kníÏce, zrcadlící
komunistické stanovisko, o Háchovû
stavu pí‰e: „Presidentem se stal ve vûku,
kdy se u nûho neklamnû hlásily známky
senility. Krátce po nástupu do nového
úfiadu fiekl svému lékafii: ?Zdá se mi, Ïe
blbnu. ¤eknûte mi, aÏ to budete
pozorovat.? Odvykl jiÏ soustavné práci;
bloudil po kanceláfiích a zapfiádal
nekoneãné samomluvy bez konce a bez
obsahu. Obãas k sobû zval své ministry
a jeho chování u stolu i jeho fieãi vyvolávaly

u nich trapné pocity v krajinû Ïaludeãní.
NûmcÛ se bál a míval trému, kdyÏ mûl
jednat s Hitlerem nebo s K. H. Frankem,
kterého naz˘val krokod˘lem a sliboval,
Ïe ho jednou strãí do klece s tygrem.“ Dr.
Ladislav K. Feierabend v Soumraku
ãeskoslovenské demokracie napsal: „Ve
vládû jsme se 10. bfiezna 1944 (tedy
stejn˘ den, kdy Ripka uvefiejnil svÛj tvrd˘
soud  nad protektorátním prezidentem)
dovûdûli, Ïe Hácha je se zdravím u konce
a je tak senilní, Ïe se ãeká jeho brzk˘
konec.  Musí pr˘ b˘t doprovázen i na
záchod, neví, co podepisuje a kde se má
podepsat, a nûkdy zkazí mnoho
dokumentÛ.“
Po skonãení války byl prezident Hácha
spolu s protektorátními ministry 14. kvûtna
zatãen (mezi zatãen˘mi byl i dr. Klumpar,
kter˘ byl za nedlouho propu‰tûn a pozdûji
zpro‰tûn jak˘chkoliv obvinûní z pfieãinÛ
proti národní cti). Hácha byl pfievezen do
vûzeÀské nemocnice, kde - za záhadn˘ch
okolností - 26 ãervna  1945 zemfiel. Mnozí
(vãetnû mne), i ti, ktefií si nejsou nevûdomi
masivních zásluh Edvarda Bene‰e o
zfiízení âeskoslovenské republiky a ãs.
diplomacii, by si pfiáli (i kdyÏ také vûdí, Ïe
Edvard Bene‰ se o druhé lidi mnoho
nezajímal), aby Bene‰ v kvûtnu 1945 dr.
Háchu omilostnil a dovolil mu zemfiít
doma. Konec jeho vlastního vefiejného
Ïivota, jak ho vylíãil ve sv˘ch Pamûtech
prof. Václav âern˘, nebyl o nic laskavûj‰í:
âern˘ Bene‰e nav‰tívil na jeho Ïádost
12. bfiezna 1948 v Sezimovû Ústí. Bene‰
byl ve velmi ‰patném stavu: „Tváfi
popelavá, oãi vydû‰ené, zalité vodou.
Pohyby loutky, mechanismu pokaÏeného
dítûtem: pfii kroku vpfied se mu noha
sama vymr‰tí... Mluví neobratnû, chvílemi
‰patnû ãlánkuje, v ústech se mu tvofií
sliny a co chvíli hustû a bíle plivá do misky
na zemi po své pravici. Odvracím
úzkostn˘ mlãenliv˘ pohled, tak jsem si
pfiedstavoval Háchu na konci války...“
Nic nedûsilo Edvarda Bene‰e víc, neÏ
pfiedstava, Ïe by mûl platit za Háchu ãíslo
2. Josef âermák

***
Vydavatelská událost

roku
V nakladatelství ATELIER IM Luhaãovice
vyjde v ãervnu 2010 druh˘ a tfietí díl knihy
SOKOL - malé dûjiny velké my‰lenky od
autora Jana Waldaufa.
Autor se v ‰esti kapitolách jiÏ v roce 2007
vydaného prvního dílu, zab˘vá historií a
ideou sokolské my‰lenky od jejího vzniku
na území b˘valé âSR (v rámci rakousko-
uherské monarchie) aÏ po období
ãeskoslovenského Sokola v exilu.. JestliÏe
byl první díl struãn˘m pfiehledem sokolsk˘ch
dûjin do roku 1948, doplnûn˘ popisem
zniãení sokolské organizace komunisty v
âeskoslovensku, je díl druh˘ a tfietí shrnutím
ãinnosti zahraniãního sokolstva.
DRUH¯ DÍL a T¤ETÍ DÍL tûchto mal˘ch
dûjin velké my‰lenky vychází jako 24. a 25.
svazek „Sokolské knihovny“ Ústfiedí
ãeskoslovenského sokolstva v zahraniãí.
Jak pí‰e autor, nejde o dûjiny v obvyklém
slova smyslu, spí‰e o kroniku ãinnosti
zahraniãního sokolstva, která jako celek
nebyla dosud popsána a je celkem
neznámá. Jak pí‰e, kronika obsahuje ãetné,
snad i nev˘znamné a drobné údaje s
úmyslem zaznamenat ãinnost a Ïivot
sokolsk˘ch zahraniãních jednot pokud
moÏno vûrnû, nezkreslenû a v
chronologickém sledu. Jen struãnû, z
pohledu ze zahraniãí a na základû v
zahraniãí dostupné dokumentace, je
zaznamenán pokus o obnovu Sokola v
âeskoslovensku v roce 1968 a obnova
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

Portrét J. Coopra, presidenta Redeemer University College (olej)

Točený Pilsner Urquel a Czechvar

v západním Torontu!

Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r,  fiízek!

V nedûli, v pondûlí a ve stfiedu mÛÏete mít populární kfiidélka!
Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv

Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pfiímé fotbalové
 i hokejové pfienosy!

Na va‰i náv‰tûvu
na 781 Annette St. (kfiiÏovatka Jane St.) v Torontu

se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882

âeskoslovenské obce sokolské po
listopadu 1989.
Struãn˘ pfiehled kapitol DRUHÉHO DÍLU:
1. Zahraniãní sokolstvo na zaãátku r. 1952
(V Anglii, v Argentinû, ve Francii, v Kanadû,
ve ·v˘carsku)
2. Ústfiedí ãeskoslovenského sokolstva v
zahraniãí (slety v Torontu, v PafiíÏi,
Montrealu, Sokol Botukebo)
3. Slavné sokolské dny ve Vídni 1956 (Svaz
svobodného sokolstva, Sokol národní nebo
mezinárodní?)
4. První slet Ústfiedí ãs. sokolstva v zahraniãí
ve Vídni (IV. slet Kanadského Sokola,
Sokolská po‰tovní známka)
5. Druh˘ slet Ústfiedí ãs. sokolstva v
zahraniãí v Montrealu 1967 (âinnost
Sokolské Ïupy VídeÀské)
6. PraÏské jaro a pokus o obnovu Sokola v
âeskoslovensku (Sokolsk˘ rok 1968)
7. Tfietí slet Ústfiedí ãs. sokolstva v zahraniãí
ve Vídni 1972 (Pohfieb Hany Bene‰ové)
Struãn˘ pfiehled kapitol T¤ETÍHO DÍLU:
1. âtvrt˘ slet Ústfiedí ãs. sokolstva v
zahraniãí v Curychu 1976 (První sokolovna
v Austrálii)
2. Pát˘ slet Ústfiedí ãs. sokolstva v zahraniãí
ve Vídni 1982 (1. slet Sokolské Ïupy
·v˘carské)
3. Tyr‰Ûv odkaz - symposium Ústfiedí v
Oetzu (3. zimní sletové hry, sokolsk˘ vliv v
kanadské tûlov˘chovû)
4. ·est˘ slet Ústfiedí ãs. sokolstva v zahraniãí
v Curychu 1986 (Sokolstvo Mistru
Kubelíkovi)
5. Sedm˘ slet Ústfiedí ãs. sokolstva v
zahraniãí v PafiíÏi 1990 a obnova Sokola v
âeskoslovensku
6. Úkol splnûn (XII. v‰esokolsk˘ slet v
Praze 1994, Sokolsk˘ rok 1995)
Druh˘ díl má 656 stran, a obsahuje pfies
200 snímkÛ, tfietí díl má 730 stran, pfies 300
snímkÛ.
Cena byla stanovena se zv˘hodnûním pfii
zakoupení obou dílÛ, tj. pfii zakoupení 2. a
3. dílu najednou CAD $45.00, cena

jednotlivû, tj. buì jenom 2. dílu, nebo jen 3.
dílu CAD $30.00.  K cenû bude pfiipoãítáno
po‰tovné a poplatek za balení a dovoz na
po‰tu.
Objednávky v Kanadû a ve Spojen˘ch
státech vyfiizuje kniÏní zásilková sluÏba
âS KNIHA, 960A Duhamel, Pincourt,
Quebec J7V 4H1
tel. (514) 425-0742,
e-mail: cskniha@sympatico.ca
<mailto:cskniha@sympatico.ca>
***
V âeské Republice mÛÏete knihu objednat
v nakladatelství “Atelier IM”, Podhradí 77 -
Box 321, 436 26, Luhaãovice, a zakoupit:  v
Praze v knihkupectví Fi‰er (Kaprova 10,
Praha 1) a v knihkupectví Kanzelsberger
(DÛm knihy, Václavské námûstí); v Brnû v
knihkupectví Boroviã a Novotn˘ (âeská
31).
Doporuãená cena: 2. a 3. díl najednou
750.- Kã; jednotlivû, buì jenom 2. díl, nebo
jen 3. díl 450.-Kã.
***
Jan Waldauf nazval svoji knihu „Sokol -
malé dûjiny velké my‰lenky“. O velkou
my‰lenku nepochybnû jde. Ale tuhle kníÏku
bych nikdy nepopsal jako ‘malé dûjiny’.
První díl, kter˘ vy‰el v r. 2007, se zab˘val
Sokolem na území b˘valé âSR a v exilu.
Druh˘ a tfietí díl, jak dolej‰í oznámení uvádí,
je shrnutím ãinnosti zahraniãního sokolstva.
Waldaufova kniha je znamenitû
organizovan˘ záznam sokolského dûní,
zvlá‰tû pak ãinnosti v zahraniãí, jejíÏ
Waldauf byl nejen oãit˘m svûdkem, ale
jedním z hlavních tvÛrcÛ. PonûvadÏ druh˘
a tfietí díl (dohromady skoro 1,400 stránek)
vychází pouze v 500 v˘tiscích, po mém
soudu kaÏd˘, kdo má zájem o Sokol a Ïivot
zahraniãní vûtve vÛbec, udûlá dobfie, kdyÏ
se knihu co nejdfiíve objedná. Je to
fantastická ãetba a za 45 dolarÛ prakticky
zadarmo.

Josef âermák
***

Gymnastické závody dûtí Sokola Toronto

V sobotu 29. kvûtna se konaly v prostorách klubu Steeles West Gymnastics v North York
gymnastické závody dûtí Sokolské jednoty torontské. UÏ v pÛl ãtvrté si dûti za dozoru
instruktorÛ opakovaly soutûÏní sestavy. Pfiesnû ve ãtyfii hodiny zaznûly fanfáry, a soutûÏící,
instruktofii a soudcové nastoupili k slavnostnímu zahájení za zvuku Sukova pochodu a pod
praporem Sokolské Ïupy kanadské.
Dûvãata a chlapci ve vûku od 4 do 12  let pfiedvedli pûkné v˘kony, a ukázali co se za minul˘
rok nauãili a jaké  udûlali pokroky. SoutûÏilo celkem 22 závodníkÛ -  ãtyfii skupiny ÏákyÀ
a jedna skupina ÏákÛ.   Dvû tfiíleté holãiãky sice nezávodily, ale pfiedvedly co umí, a stuÏku
za úãast také dostaly.
Po vyhlá‰ení vítûzÛ a rozdání medailí  a stuÏek za úãast, dûti i rodiãe oslavili úspûchy pizzou.
Není ani tfieba dodat, Ïe spokojenost byla obrovská.
V zápûtí se 13. ãervna konal piknik na Toronto Island, 26. ãervna  ãeká dûti vystoupení  na
âeském a Slovenském dni na Masaryktownu  a 7. srpna  Ïupní letní hry tamtéÏ.  NeÏ se
nadûjeme, bude tu záfií, a zaãnou  zase pravidelná sobotní cviãení pro dûti.  Doufáme, Ïe pfií‰tí
rok bude soutûÏících je‰tû víc.
 V‰em kdo se o úspû‰n˘ prÛbûh gymnastick˘ch závodÛ zaslouÏili patfií ná‰ dík.

Anna Janou‰ová-vzdûlavatelka jednoty
***
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Opût jsem si pfiipomnûl pfiání majitele a redaktora tohoto listu,
abych obãas napsal nûco aktuálního od západního pobfieÏí,
pfiesnûji z dnes mûsta solidního vûhlasu, kde uÏ bezmála
tfiicet let Ïiju. Pfiání jsem v minulosti jednou nebo dvakrát
vyhovûl, ale ãas plyne rychle a napadlo mû obohatit malinko
posloupnost svého zpravodajství.
Zdá se mi, Ïe je to teprve pár dnÛ, co doznûlo svi‰tûní

sjezdovek. Sjezdovek uhánûjících po snûhu na svazích
Whistleru-Blackcombu. Od té chvíle, kdy vítûzové vystupovali
si na ty tfii rÛznû vysoké stupnû pro olympijské medaile.
Po vcelku bídném jaru, zdá se, Ïe léto uÏ se pfiipomíná stále

ãastûj‰ími sluneãními dny a Ïe i letos bude tady, jako vût‰inou
v minulosti, pûkné, sluneãné a s pfiíjemn˘mi teplotami kolem
25 °C. Spolu s pfiíslibem takového léta dostavily se ale
události, které s poãasím nemají nic spoleãného.
Liberální vláda se rozhodla (spolu s federálními konzervativci

pozn. red.) od 1. ãervence 2010 uvést v platnost novou, tzv.
harmonizovanou daÀ (HST), která má nahradit dosavadní
dvû danû, PST a GST, kdy mnoho poloÏek dosud nepodléhá
oné dani PST (Provincial Sales Tax). Na první pohled se
mÛÏe zdát, Ïe je to Ïádoucí zjednodu‰ení. JenÏe ... ono
znamená, Ïe na‰inec bude muset zaplatit extra 7% na
jednasedmdesáti poloÏkách, vût‰inou nákupu to nezbytností
ãi rÛzn˘ch sluÏeb. Pro mû, a jak se zdá asi osmdesáti
procentÛm obyvatel BC, je to poãin vcelku jednoznaãn˘ v
úãinku a nechápu, jak mohou existovat hlasy, sdûlující, Ïe to
bude vûc velice prospû‰ná. Ano, moÏná mají pravdu ... úãetní
uÏ se nejspí‰ doãkat nemohou.
Pfii snaze zakoupit nahrávku nebo dvû geniálního pianisty k

narozeninám syna jsem shledal: vûhlasn˘ a po léta prosperující
obchod s muzikou, Ïe A & B Sound, koncem loÀského roku
zkrachoval ... odhaduji, Ïe v dÛsledku pokleslého zájmu
obyvatel o nákup kvalitní reprodukované hudby. Stejnû tak
jsem se dozvûdûl, Ïe hudební sekce obchodu s knihami
Indigo, bude brzy zru‰ena.
Ale, aby obyvatelé mûsta nebyli nijak o‰izeni, bylo

uspofiádáno pfiedstavení oné brutální nechutnosti zvané
Ultimate Fighting ... 17,000 dychtivcÛ se dostavilo, laãn˘ch
modfiin a krve zápasníkÛ, vãetnû na‰eho pana starosty s
vizáÏí hollywoodského herce. Sedûl pr˘, jak sdûleno tiskem,

v první fiadû. V ten sobotní den mnozí z borcÛ nav‰tívili
Emergency Department hlavní nemocnice s rÛzn˘mi
zranûními. Zda náklady jsou kryty ministerstvem zdravotnictví,
nevím. Jenom jsem se malinko vydûsil, kdyÏ jsem se doãetl,
Ïe jeden z borcÛ je b˘val˘ uãitel matematiky.
Zatím k takovému ohavnému pfiedstavení do‰lo jen v

Montrealu a Vancouveru, ale sdûleno s neuvûfiitelnou radostí
pisatele, ‰aráda bude opakována v na‰em mûstû asi brzy.
Zmínûn˘ pohledn˘ pan starosta vyznaãuje se zvykem

ignorace jakéhokoli kontaktu s obyvatelstvem, z jehoÏ daní je
v podstatû placen. To mi ponûkud pfiipomnûlo dávné doby
vládnoucí strany v mém domovû. A pitty, jak by fiekl nebo
napsal Angliãan do morku kostí.
Leã zmínûna byla Olympiáda, pofiádaná v tomto místû.

Dodnes není známa finanãní bilance té události, jen odhad
nákladÛ, kter˘ tomu v‰emu pfiedcházel.
A kdyÏ obãas se doãítám o tom, jak bídnû si vedou politici v

âechách, zdá se mi, Ïe v tom poãínání nejsou sami. Ale i to
je minulost, jak se zdá a doufám, v souvislosti s v˘sledkem
nedávn˘ch voleb v âR.
V Britské Kolumbii ale k pfií‰tím volbám dojde aÏ za tfii roky.

Po fiasku s pokusem zavést daÀ HST, volby mÛÏe vyhrát
strana NDP, která se v minulosti dost neblaze vyznamenala..
TakÏe, pokud se do té doby nevytvofií tfietí silná strana,
situace bude pfiipomínat ono Z bláta do louÏe a nebo Z de‰tû
pod okap. U pfiíleÏitosti setkání s b˘val˘m premiérem provincie
B. Vander Zalmem, kter˘ organizuje petiãní hnutí proti nové
dani, optal jsem se jej na takovou moÏnost. Pfiipomnûl, Ïe do
tûch voleb jsou je‰tû tfii roky a zatváfiil se záhadnû.
Snad je to dobfie, ale v poslední dobû hodnostáfii mûsta, jako

by se stali posedl˘mi vyznavaãi cyklistiky, pfiipravují mnohé
zmûny ve prospûch kolojízdy (ten termín uÏíval Spejbl, pokud
i pamatuji) a bohuÏel, zacházejí aÏ do extrémÛ jeÏ znaãnû
zkomplikují provoz ve mûstû.
Pokud jde o ãeskou komunitu, Divadlo Za rohem na sklonku

dubna uvedlo úspû‰nû dal‰í inscenaci (Oddací list) a na
sklonku kvûtna dva Veãery jazzu a poezie s hostem Jifiím
Grosmanem z Toronta v pfiíjemné kavárnû Belmondo Cafe.

Vladimír Cícha -Vancouver
***

Mûsto po Olympijsk˘ch hrách Jak moc se m˘lil Bertrand
Russell?

Tento spisovatel, filosof, matematik, esejista, navzdory své
inklinaci k Sovûtskému svazu v jistém ãase, je nepochybnû
jedním z nejvût‰ích osobností dvacátého století.
Pfied ãasem jsem si v knihovnû pÛjãil jeho dílo psané spolu

s A. N. Whiteheadem Principia Mathematica a navzdory
svému technickému vzdûlání a tomu, Ïe v jeho prÛbûhu mûl
jsem exaktní vûdy rád, toto dílo po pfieãtení asi dvaceti stránek
jsem do knihovny vrátil. Úvahám pana Russella jsem prostû
vÛbec nestaãil.
Nedávno jsem si ale koupil jinou knihu téhoÏ autora: In Prise

of Idleness. Ta se zaãíná esejem stejného názvu. A po
nesrozumitelnosti a úporné snaze zdolat text ani zmínka. V
nûm autor fiíká, Ïe kdyby vûci v lidském poãínání fiídily se
logikou a rozumem, nikoli módou, hrabivostí ãi jin˘mi ne‰vary,
k pohodlnému Ïivotu by staãila západnímu ãlovûku pracovní
doba v délce ãtyfi hodin dennû.
Absurdní aÏ k po‰etilosti? Tím si nejsem zcela jist.
V minulosti byl sveden úspû‰n˘ boj za osmihodinovou

pracovní dobu. Ta se dnes v nûkter˘ch západních zemích
je‰tû ponûkud sníÏila. JenÏe, v poslední dobû, v dÛsledku
chvatnû se vyvíjející informatiky a technologie, pro ty, ktefií
jsou na tomto nejmodernûj‰ím v˘voji závislí, mnohdy se ona
osmihodinová pracovní doba zdá jenom snem.
A B. Russell psal o ãtyfihodinové denní pracovní dobû,

umoÏÀující ãlovûku nejen v˘dûlek, ale nabízející i dost ãasu k
obohacování osobnosti, k odpoãinku a podobnû! âirá utopie,
nebo chiméra obãas v˘stfiedního vûdce?
Vûnoval jsem této eseji dost ãasu v klidu stráveného. S

v˘sledkem, Ïe ten nápad takto krátké pracovní doby
praktikované ve vyspûl˘ch západních zemích a státech  nemusí
b˘t holou fantasmagorií! A Ïe by byl uskuteãniteln˘, kdyby …
Ano, toto slÛvko ocitá se opût, jako uÏ jistû mnohokrát, jako

neviditelná pfiekáÏka na cestû (snad) za lep‰ím uspofiádáním
toho ãi onoho. Ta jeho zvlá‰tnost je vcelku dost snadno
vysvûtlitelná. Zdá se, Ïe je dÛsledkem lidské nedokonalosti.
Ta také ãiní teorie komunismu ba i socialismu
neuskuteãniteln˘mi.
Návrh B. Russella mohl by se praktikovat, kdyby (dle mého

zcela osobního názoru) lidé si uvûdomili, Ïe mnohdy ke
spokojenému Ïivotu staãí mnohem ménû, neÏ se jim v této
moderní dobû zdá nezbytn˘m a Ïe kaÏdá mince má dvû
strany,
Pfiíklad: znepokojení nad zneãi‰Èováním ovzdu‰í a pfiitom

dnes není ojedinûl˘m jevem, Ïe jediná domácnost vlastní ne
jeden, ale dva nebo tfii automobily. Samozfiejmû, Ïe nejménû
jedním z nich je SUV, nároãnûj‰í na místo a spotfiebu.
Îe sporák nebo ledniãka má dlouhou Ïivotnost a men‰í

zmûna v provedení neznamená, Ïe ten ãi onen spotfiebiã
nadále dokonale fungující, je tfieba vymûnit. A pfiesto mnohdy
se tak dûje.
Kdyby ti laãní v‰eho moÏného, co mají veliké platy

astronomické v˘‰e a nestaãí jim to, uvûdomili si, Ïe v‰echno
má své meze a omezili svojí nenasytnost.
Kdyby si mnozí z fiad tzv. dÛleÏit˘ch a mocn˘ch osobností

prostudovali díla filosofÛ ¤ecka a ¤íma a zamysleli se nad
jejich moudrostí, nad tím, Ïe tehdy uÏ i oni vûdûli dost o tom,
jak si poãínat, aã i jejich moudrost znehodnocena byla
brutálností v jisté obdobû aplikovanou dne‰ními hodnostáfii.
Ano, jak˘ mohutn˘ pokrok uãinila technika a technologie

kupfi. za posledních padesát let! A k ãemu je to dobré?
Nejsem zase takov˘ ignorant, abych nevidûl mnoho
uÏiteãného co tento v˘voj lidstvu pfiinesl. Ale snad právû proto
mi pfiipadá zvlá‰tním, Ïe ten nápad B. Russella zní dnes jako
utopie. Proã není moÏné jej realizovat?
ProtoÏe moudrost zÛstává jen ve spisech klasikÛ. A tûm

dne‰ní mocní svûta sotva vûnují dost pozornosti. Pfiib˘vá
rozdílu mezi chud˘mi a bohat˘mi. Je to sloÏitá otázka, která
se nefie‰í dosud pfiíli‰ zdafiile. Africk˘ kontinent trpí bídou, ale
navíc i kmenovou nesná‰enlivostí a nepoctivostí tûch nûkolika
vládnoucích tam hodnostáfiÛ. Západ investuje miliardy dolarÛ
do tohoto kontinentu, vût‰inou s úãinností pfii níÏ by sotva
mohl pracovat parní stroj.
Îivot ãlovûka na Západû se pomocí vûdy prodluÏuje, atom a

vodík dosud zabraÀují dal‰í svûtové válce. Ale, znamená to
snad, Ïe zavládly na svûtû, nebo alespoÀ v tûch pokroãilej‰ích
zemích, mír a spokojenost? Nejsem si tím jist … ono to asi ani
není moÏné.
A je to ‰koda.
KdyÏ jdu nûkdy kolem prodejen automobilÛ a vidím ty stovky

rok co rok nov˘ch vozidel a v jin˘ch obchodech stovky jin˘ch
produktÛ, které je tfieba nejen vyrobit, ale i koupit/prodat,
mám pocit, Ïe ta skvûlá my‰lenka B. Russella není
uskuteãnitelná.
A souãasnû si myslím, Ïe by uskuteãnitelná b˘t mohla. A

moÏná k vût‰ímu prospûchu západní spoleãnosti neÏ je
souãasn˘ mocnû konzumní systém existence. Kdyby …
To je ale ono ‰alebné slÛvko!
Dou‰ka: Nejsem vyznavaãem díla Karla Marxe, i kdyÏ myslím,

Ïe ten fousat˘ chlapík Ïádn˘ Èulpas nebyl…
Vladimír Cícha -Vancouver

***
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Dvû hospody na jednom rohu naproti AGO
(Dundas a McCaul)

v místû, kde je piva jako ‰afránu!

Na pípû jsou desítky evropsk˘ch piv a mezi nimi
Pilsner Urquell a Czechvar!

K tomu jídlo po cel˘ den
Otevfieno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Village Idiot Pub Sin&Redemption
126 McCaul St.

Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca

www.villageidiotpub.ca
***

136 McCaul ST.
Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca

www.sinandredemption.com
***

E-mail

Je to k zlosti,
kam prchnout pfied moderností

Zdenûk mne uÏ nûkolik let láká do stavby srubu kdesi na severu v lesích Ontaria. Zdenûk
je kutil a rukama zruãn˘, coÏ já nejsem, ani kutil ani zruãn˘, a mám dÛvod vzdorovat - mnû
se modernost a civilizace velice zamlouvá. A Evû je‰tû víc, ta je v modernosti jako ryba ve
vodû. Zdenûk zas vãera zaãal, abychom prchli pfied civilizací do pustiny a já mu fiekl (uÏ po
nûkolikáté), Ïe si mÛÏe udûlat pustinu doma velice snadno: Vypni elektfiinu, zastav vodu a
odpoj telefon a uvidí‰, jestli to tak t˘den vydrÏí‰. Zdenûk se zlobil, Ïe to civilizaãní bláznûní
dost nevnímám, ãemuÏ jsem vzdoroval a vyprávûl dva soudní pfiípady, které jsem s Evou,
v roli pfiekladatelky z pol‰tiny, absolvoval.
V soudní budovû v Espanole byl profesionální fiidiã náklaìáku obvinûn z jízdy v protismûru

a zároveÀ telefonování pfii jízdû. ¤idiã se bránil, Ïe stfiední ãáru nepfiejel (nûkolikrát!, tvrdil
policista) a Ïe telefonovat musel, protoÏe ho volal dispeãer...
Zdenûk vrtûl hlavou a jako zku‰en˘ fiidiã fiekl, Ïe ten chlap byl vÛl a zajisté pfii prohrál?

„Ov‰em,“ fiekl jsem, „a navíc se to pokutování konalo v lednu, v noci, na náledí a fiidiã táhl
naloÏen˘ vlek.“
„·ílenství,“ zvolal Zdenûk, „a ten chlap mûl kliku, Ïe nûkoho nezabil.“
TotéÏ fiekl soudce, policajt, prokurátor i Eva pfiekladatelka, ale Polák vzdoroval a byl s

pokutou i ztrátou tfií bodÛ velice nespokojen a odjel domÛ do Toronta bez rozlouãení s Evou...
„Ten druh˘ soudní pfiípad,“ pokraãoval jsem, „byl v zásadû podobn˘, i kdyÏ technicky je‰tû

o moc pokroãilej‰í.“
„Myslí‰ bláznivûj‰í?“ ‰pitnul Zdenûk.
„To posuzuj sám,“ fiekl jsem a vylíãil situaci: na dálnici smûrem na západ od Sudbury uhánûl

náklaìák s návûsem a patrolující policista si v‰iml, Ïe náklaìák vjel do protismûru, srovnal
vÛz na správnou stranu a kousek dále totéÏ; ov‰em, bylo to v únoru, po pÛlnoci a snûÏilo.
KdyÏ náklaìák vjel do protismûru potfietí, policista ho pfiedjel, zastavil a kontroloval, co se
dûje. Otevfien˘mi dvefimi náklaìáku si policista v‰iml, Ïe fiidiã náklaìáku má na klínû
otevfien˘ poãítaã notebook. Udûlil fiidiãi pokutu za nebezpeãnou jízdu a za umístûní
obrazovky tak, Ïe je viditelná fiidiãi.
¤idic a jeho právník zpochybÀovali u soudu, Ïe bûhem jízdy poãítaã pouÏíval, i kdyÏ ho mûl

na klínû pod volantem. Eva pfiekládala v˘povûdi a soudce se chytal za hlavu nad takov˘m
chováním profesionálního fiidiãe, zv˘‰il pokutu a odebral fiidiãák na tfii mûsíce. Zdenûk nemûl
komentáfi k takovému poãínání a vyprávûl mi na oplátku nedávnou historku o sv˘ch
znám˘ch, ktefií pfiijíÏdûli z Hamiltonu, a kdyÏ jim Zdenûk chtûl vysvûtlit, jak dojedou k jeho
domu z v˘jezdu z dálnice, bylo mu fieãeno, Ïe mají GPS systém v autû, podle kterého zlehka
dojedou na jeho adresu. „MoÏná zastavili,“ fiekl jsem snaÏivû, „a zorientovali se podle
navádûní GPS a pak jeli dál k tobû.“
„Pochybuju,“ fiekl Zdenûk, „ale urãitû nevûdûli, Ïe za takové poãínání za jízdy mohou b˘t

pokutováni.“ Povzdechli jsme si oba nad poku‰ením technologie dûlat nové vûci a mít staré
problémy. KdyÏ si Eva minul˘ rok koupila auto Saturn, navázal jsem na povzdechy, tam patfií
GPS systém do standardní v˘bavy. Eva jako milovník nové technologie v autû hned na první
jízdû zkusila, zdali GPS navádûní funguje a nechala se vést domÛ dle pokynÛ GPS. Velik˘
byl její úÏas, kdyÏ GPS ji navedlo na ulici Marion, která je od Wembley pfieru‰ena schodi‰tûm
a GPS ji navedlo do slepé ulice konãící schodi‰tûm. Od této zku‰enosti Eva na GPS nevûfií.
Zdenûk fiekl, Ïe jediná moÏnost je prchnout do divoãiny a postavit srub nûkde v lesích...
To uÏ znám, a tak jsem mlãel a poslouchal ZdeÀkovo fantazírování o Ïivotû bez elektfiiny

a kanalizace u nûjaké ãistû studánky a s latrínou opodál a svícení petrolejkou, coÏ mne nudí.
Dopili jsme kafe, zvedli se a Zdenûk si vzpomnûl, jestli jsem mu pfiinesl DVD pÛl století
starého filmu zvaného U konce s dechem s mlad˘m Jean Paul Belmondem v ãeském
dabingu. „Ov‰em,“ fiekl jsem a vytáhl disk z kapsy a podal ho ZdeÀkovi.
„Ale nevím,“ neodpustil jsem si, „jak se na ten film podívá‰ ve srubu v divoãinû bez elektrické

energie potfiebné pro pfiehrávaã?“
Zdenûk se za‰klebil, strãil disk do kapsy, a nedal mi slovní satisfakci, Ïe nová technologie

je prima, pokud se pouÏívá s rozumem a ãlovûk s ní nenakládá jak v‰eteãka.
RosÈa Firla -Sudbury

***—-

OPRAVY  (aneb Trampoty se starobyl˘m mozkem)
Nûkter˘m z Vás mezi tûmi, ktefií se jiÏ pfiehoupli pfies osmdesátku, se uÏ moÏná
stalo, Ïe jste si tfieba postavili na vafiiãi vodu na kafe, pak si sedli k poãítaãi nebo jste
se pustili do kníÏky a na vodu na vafiiãi jste zapomnûli aÏ do chvíle, kdy jste náhle
mûli pocit, Ïe cítíte pálící se plech. ToÏ, to by je‰tû ‰lo, nanejv˘‰ by se vám mohlo
podafiit zaloÏit poÏár a zpopelnit pÛl mûsta.
Hor‰í je, kdyÏ na pfiíklad pí‰ete ãlánek o komunizmu (Satellite z 3. ãervna 2010) a
v tom ãlánku uvedete, Ïe jedním z tfií ministrÛ, ktefií v roce 1947 jeli do Moskvy byl
Hubert Ripka (to jméno se vám v hlavû uvelebilo, ponûvadÏ jste zrovna ãetli nûjakou
kníÏku o Háchovi a tam byl citován RipkÛv ãlánek v âechoslováku z doby druhé
svûtové války a teì se vám vloudilo do ãlánku). JenomÏe on v Moskvû nebyl a Vám
to prolétlo mozkem, ale kdyÏ vám mozek zaãne blbnout, tak nemyslíte. Za dva dny
jsem dostal e-mail od Petra Kohouta, Ïe v Moskvû nebyl Ripka, ale Prokop Drtina.
A samozfiejmû nebyl a byl.
Je‰tû hor‰í je, kdyÏ pí‰ete ãlánek o koncertu skvûlého ãeského pianisty, Borise
Krajného, v kostele sv. Václava v Torontu 16. kvûtna 2010, Koncert byl vûnován
v˘luãnû skladbám Frédérica Francoise Chopina. KdyÏ jsem ãlánek psal, mûl jsem
program s v˘raznû vyti‰tûn˘m Chopinov˘m jménem na stole pfied sebou. Moc mi
záleÏelo na tom, aby ãlánek byl dobr˘ a tak jsem se snaÏil vyhrabat co nejvíc
informací.. A tûsnû pfied tím, neÏ jsem mûl ãtenáfiÛm sdûlit program Krajného
koncertu, jsem se probíral recenzemi o Krajného umûní, uvefiejnûn˘mi ve svûtov˘ch
denících. Vût‰ina z nich byla o koncertech vûnovan˘ch Mozartovu dílu. Jméno
Mozart se mi zaseklo do mozkového závitu a kdyÏ jsem mûl napsat, ãí sklaby pan
Krajn˘ v Torontu hrál, mechanicky jsem napsal, Mozartova.
Jak i nejlaskavûj‰í ãtenáfi usoudí, vûc je váÏná. Rozhodl jsem se proto, Ïe jestliÏe
v budoucnu nûco takového spáchám dvakrát (rad‰i fieknûme tfiikrát), zamknu svoje
pracovní náãiní v kÛlnû, lehnu si do trávy a budu se  koukat do nebe, dokud se
nepromûním v zrnko kosmického prachu...

Josef âermák
***—-
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BEST VALUE!!!

HURRY!!
 SPRING AND SUMMER

AIRLINE TICKETS ON SALE

AS OF MARCH 1,2010 A VALID

PASSPORT IS REQUIRED

 FOR TRAVEL TO MEXICO

HEART OF EUROPE

   A DIVISION OF UNIGLOBE

ENTERPRISE TRAVEL LTD.

1221 YONGE STREET

(BY SUMMERHILL

SUBWAY STATION)

TORONTO, ON

M4T 2T8

Phone: 416-504-3800

  Toll free:1-800-825-7577

Heart of Europe Holidays:

416-504-6399

Fax: 416-363-2205

A GETAWAY THAT’S MORE

THAN JUST A HOLIDAY!!!

ADVENTURE TRAVEL

 - EXOTIC TRAVEL

LUXURIOUS TRAVEL

 - ROMANTIC TRAVEL

WE OFFER ALL!!!

TRAVEL AND MEDICAL INSURANCE,

AIRLINE TICKETS

WWW.TICO.CA #1810380

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

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.Bloor St. W
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

JiÏní Amerika válcuje svût
Pfied ãasem jeden kanadsk˘ novináfi
prohlásil, Ïe Mistrovství Evropy v kopané je
nejkvalitnûj‰í soutûÏ, protoÏe tam hraje nejvíc
nejlep‰ích t˘mÛ. Bûhem doby jsme si zvykli,
Ïe na Mistrovství svûta vítûzí Evropané pokud
se hraje v Evropû, pokud se turnaj koná
nûkde jinde, tak se objeví buì Argentina
nebo Brazílie a jakoby náhodou pronikne
mezi evropskou ‰piãku a nakonec zvítûzí.

Po dvou odehran˘ch zápase Mistrovství
svûta na „neutrální pÛdû“ v JAR to vypadá
zcela jinak. JiÏní Amerika zatím vyuãuje
svût. Ve skupinû A Uruguay nejprve
remízovala s Francií 0:0, coÏ se bralo jako
nedopatfiení, ale v druhém zápase jiÏ
nasázela domácím JihoafriãanÛm tfii branky.
Argentina ve skupinû B se skvûl˘m Lionelem
Messim si nejprve poradila s ambiciózní
Nigérií 1:0 a pak rozdrtila JiÏní Koreu 4:1.
Paraguay dominovala témûfi celé utkání proti
Itálii a nakonec ztratila bod remízou 1:1.
Sloven‰tí fotbalisté proti hráãÛm v ãerveno-
bílo-modr˘ch dresech vystfielili pouze jednou
a to v 91. minutû, coÏ je nezachránilo od
prohry 0:2. Brazílie si sice nedokázala poradit
dlouho se severní Koreou a zvítûzila s
„odfien˘ma u‰ima“ 2:1, ale proti PobfieÏí
slonoviny jiÏ hrála v pohodû a soupefii dovolila
jedinou branku aÏ za stavu 3:0 v závûru
utkání. A koneãnû Chile, jejíÏ skvûlé
dorostenecké muÏstvo jsme mohli vidût pfied
dvûma roky zde v Torontu zdolala, jak
Honduras, tak i ·v˘carsko 1:0.

Zklamáním jsou v˘kony nejen AfriãanÛ, z
nichÏ snad jedinû Ghana má ‰anci postoupit,
ale hlavnû EvropanÛ. Francii by mohl jiÏ jen

zázrak zachránit od vyfiazení. Anglie uhrála
dvû plichty. Nûmecko prohrálo se Srbskem
0:1. Itálie nejenÏe remizovala s Paraguají,
ale dokonce i s Nov˘m Zélandem 1:1.
Portugalsko si napravilo reputaci vítûzstvím
7:0 nad severní Koreou a ·panûlsko
pfiekvapivû prohrálo se ·v˘carskem 0:1.

Na‰e pozornost se soustfiedila na muÏstvo
Slovenska, které hrálo dobfie proti Novému
Zélandu a vedlo brankou Róberta Vitteka,
kter˘ pÛsobí ve francouzském Lille. Zdálo
se, Ïe kontroluje hru, ale branka 40 vtefiin
pfied koncem nastaveného ãasu, kdy si
slovenská obrana nepohlídala
Novozélanìany vzala muÏstvu sebevûdomí
a to se projevilo na hfie s Paraguají, která
nebyla dobrá, jak to ãastokrát pfiiznávali i
komentátofii slovenského rozhlasu.

Diplomaté v kopaãkách
Za úãasti ‰esti t˘mÛ se konal v Ottawû turnaj
u pfiíleÏitosti MS v kopané. Turnaje se
zúãastnila ãtyfii diplomatická muÏstva z
Evropy, Asie/Pacifiku, Afriky a Ameriky, která
doplnily t˘my kanadského parlamentu a
novináfiÛ. Ve finále nakonec Novináfii porazili
americké diplomaty 3:1. Evropa skonãila tfietí
díky rusk˘m zástupcÛm AruÈunovovi, kter˘
byl nejlep‰ím stfielcem turnaje se sedmi
brankami, za ním následoval dal‰í Rus
Asdo‰in a Ukrajinec Osta‰. V utkání o tfietí
místo Evropa rozdrtila ãleny kanadského
parlamentu 9:0. Z vítûzného celku Medií byl
nejlep‰í Campbell Clark s tfiemi góly.

emb/oda
***

Holo‰ko: Te‰íme sa, Ïe máme
e‰te jeden pokus

PRETÓRIA-sme-Vo dvoch doteraj‰ích
stretnutiach slovenskej futbalovej
reprezentácie na majstrovstvách sveta v
Juhoafrickej republike proti Novému Zélandu
(1:1) a Paraguaju (0:2) dostal útoãník Filip
Holo‰ko priestor len ako striedajúci hráã. Vo
‰tvrtkovom rozhodujúcom dueli F-skupiny o
postup proti úradujúcemu svetovému
‰ampiónovi z Talianska by veºmi rád nastúpil
od zaãiatku a pomohol slovenskému v˘beru
pri historickej premiére na MS k úãasti v
osemfinále.
“Verím, Ïe keì mi dá tréner dôveru, ãi uÏ od

zaãiatku alebo ako striedajúcemu hráãovi,
bude to aj z mojej strany lep‰ie ako v prv˘ch
dvoch zápasoch. ËaÏko teraz hovoriÈ o

‰anciach proti Taliansku. Myslím si, Ïe budem
hovoriÈ za v‰etk˘ch hráãov, keì poviem, Ïe
do zápasu dáme v‰etko a pobijeme sa o
v˘sledok,” povedal v rozhovore pre agentúru
SITA 26-roãn˘ zakonãovateº tureckého
Besiktastu Istanbul a pokraãoval: “Taliani majú
prepracovanú taktiku. Na to tu je tréner, aby
urãil, ako a ão s nimi budeme hraÈ. Urãite si
odsledujeme ich zápasy s Nov˘m Zélandom
a Paraguajom a pozrieme si e‰te aj ná‰ duel
s Paraguajom a rozoberieme si, kde sme
urobili chyby.”
Slováci boli po nedeºÀaj‰om nezvládnutom

súboji s “La Albirroja” bez nálady a úsmevov.
“Nie je niã príjemné, Ïe sme prehrali 0:2.
Nálada sa v‰ak potom zlep‰ila, pretoÏe teraz
e‰te máme jeden pokus. Ak vyhráme s
Talianskom, máme ‰ancu ísÈ ìalej,” dodal
pie‰Èansk˘ rodák Filip Holo‰ko.

***
Weissa vydráÏdili

zahraniãní novinári
BLOEMFOINTEIN-sme-Tréner Vladimír
Weiss zaãal byÈ podráÏden˘ pri otázke, ktorá
mierila na jeho syna. „Vy máte syna?” reagoval
na novinára protiotázkou a potom dodal:
„Nie je ºahké ho trénovaÈ. Som v‰ak k nemu

prísnej‰í ako k ostatn˘m.” Agentúra Reuters
sa p˘tala, ãi slovenskému muÏstvu prospeje
izolácia pred zápasom.
„O Ïiadnej izolácii neviem. Nikdy som

neodmietol hovoriÈ,” reagoval Weiss.
Redaktor zrejme mieril na to, Ïe jeho kolegyÀa
na piatkovom tréningu nedostala vyjadrenia
slovenského trénera.
„Dohodli sme sa, Ïe jej trénerove odpovede

po‰leme písomne. Tak sa aj stalo, aj keì je
pravda, Ïe sme ich poslali s oneskorením,”
vraví Mariana âizmárová, poverená stykom s
médiami.
Weissovi dochádzala trpezlivosÈ po otázkach

paraguajsk˘ch novinárov, ãi má re‰pekt k
súperovi, keìÏe podºa nich ho paraguajské
médiá voãi slovenskému tímu nemajú. „Ak by
som nemal, tak tu nesedím,” odpovedal Weiss.
Dvíhajúc sa zo stoliãky na záver tlaãovky
poznamenal: „ëakujem slovensk˘m
novinárom, ste fenomenálni oproti
zahraniãn˘m.”
Weiss zvykne pomerne ãasto reagovaÈ aj

na otázky slovensk˘ch novinárov podráÏdene
a neodpustí si  k nim komentár. „UÏ na tlaãovku
pri‰iel s mrzutou tvárou a podráÏdene
vybuchol voãi zahraniãn˘m novinárom,”
kon‰tatovala Reuters.

***


