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Vlk se naÏral
a koza zÛstala…
Není tomu tak dávno, co jsem se podivoval nad
rozhodnutím Nejvy‰‰ího soudu ohlednû SvûdkÛ
Jehovov˘ch, kteﬁí byli odsouzeni v padesát˘ch letech.
Rozsudek zkrátka platil a proti tomuto rozsudku jiÏ není
odvolání. Tento t˘den se soudci od Nejvy‰‰ího soudu
vyznamenali opût. Zní to aÏ neuvûﬁitelnû, ale proces,
kter˘ v roce 1976 rozbouﬁil svûtovou veﬁejnost a kter˘
dal podnût ke vzniku Charty 77, proces oznaãovan˘
velice nepﬁesnû jako proces s Plastic People mûl podle
Nejvy‰‰ího soudu pouze malou chybu. Nebyli pﬁizváni
v‰ichni svûdci obhajoby! Z tohoto dÛvodu byl rozsudek
zru‰en a dán k do‰etﬁení Obvodnímu soudu pro PrahuZápad, kter˘ Plastiky v roce 1976 odsoudil. Jeden z
tûch, kteﬁí byli tehdy odsouzeni Ivan Martin Jirous to
komentoval pro âesk˘ rozhlas slovy: „Fra‰ka
pokraãuje…“
Proã Nejvy‰‰í soud nezru‰il rozsudek v plném rozsahu
jako vykonstruovan˘, ale místo toho dospûl k
‰alamounskému rozuzlení? Zpochybnilo by to totiÏ
komunistické âeskoslovensko jako právní stát.
Najednou by byla zproblematizována práce soudcÛ,
kteﬁí v té dobû pÛsobili a vlastnû jsou ve sluÏbû dodnes.
Nevím, jestli to nûkteﬁí z nich nedotáhli aÏ k Nejvy‰‰ímu
soudu. Nejsem pﬁítelem troubení lesního rohu pﬁi honbû
na komunisty, ale je nutné si uvûdomit, Ïe reáln˘
socialismus mûl hlavní pilíﬁe v policii, armádû a justici.
Dnes jakékoliv zpochybnûní tûchto institucí (byÈ by to
bylo za socialismu) je politicky nesprávné, a proto je
velice tûÏké i pro Nejvy‰‰í soud pﬁiznat, Ïe
âeskoslovensko roku 1977 bylo bezprávním státem.
Najednou by se mohl roztrhnout s rehabilitacemi pytel.
Jirous dále poznamenal, Ïe je zvûdavej, jak ty svûdky
po dvaceti ‰esti letech budou hledat.
JenÏe ãasy se mûní a Svatopluk Karásek, kter˘ byl
mezi ãtyﬁmi odsouzen˘mi sedí nyní v ãeském
parlamentû. JelikoÏ mnû trápí i jiné otázky neÏ soud,
kter˘ byl pﬁed ‰estadvaceti lety, dohodl jsem si se
SváÈou rozhovor. KdyÏ jsem se chystal vytoãit ãíslo
jeho mobilního telefonu, ozval se z âeského rozhlasu
a tak jsem toho vyuÏil a zapnul jsem magnetofon.
Nemûlo by proto smysl ptát se znovu stejné otázky a
dostávat stejné odpovûdi. Proto jsem zapnul pouze
magnetofon a v první ãásti jsou Karáskovy odpovûdi
âeskému rozhlasu.
âR: Jak hodnotíte rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu?
SK: Nejvy‰‰í soud zru‰il rozsudek z roku 1976 a podle
mne nemohl udûlat nic jiného neÏ to vrátit, protoÏe je to
v jeho kompetenci.
âR: Podle komunistické justice jste se tehdy
dopustili v˘trÏnictví. Co se za tím pojmem skr˘valo?
SK: PÛvodnû jsme byli vysl˘cháni podle paragrafu „o
podvracení republiky“. V podstatû ‰lo o to, Ïe si tehdej‰í
reÏim uvûdomil, Ïe se dûje nûco, co se vymyká jejich
ideologii a co je nebezpeãné. My jsme prosazovali
teorii, Ïe je moÏné i v nesvobodn˘ch podmínkách
svobodnû Ïít a snaÏili jsme se právû v kultuﬁe a ve
vlastní tvorbû tomu dát prÛchod.
âR: V ãem se skr˘valo to v˘trÏnictví? V poﬁádání
koncertÛ?
SK: To se nachází i v odÛvodnûní z roku 1976, Ïe
celou svou ãinností jsme páchali v˘trÏnictví. Zpívali

Käthe Kollwitz v AGO

Kresby, grafiky, tisky a reliéfy nûmecké malíﬁky Käthe Kollwitz (1867-1945) spolu s grafikami Ernsta Barlacha a Betty
Goodwin je mÛÏete vidût do 25. kvûtna 2003 v Art Gallery of Ontario (317 Dundas St. W., Toronto). Na snímku je litografie
Matky (Dar W. Günthera a E. S. Plaunt z roku 1995).

I letos je Satellite mediálním partnerem
Filmového festivalu Finále PlzeÀ 2003

FINÁLE PlzeÀ je jedinou bilanãní soutûÏní pﬁehlídkou ãeské filmové tvorby, natoãené od dubna 2002 do dubna 2003.

TERMÍN FESTIVALU: 16. roãník Finále PlzeÀ se uskuteãní
ve dnech 31. bﬁezna - 5. dubna 2003.
PROGRAM:
•• soutûÏní a bilanãní pﬁehlídka ãeské filmové dlouhometráÏní
tvorby
•• soutûÏní pﬁehlídka ãeské dokumentární tvorby ve dvou
kategoriích
•• nesoutûÏní projekce filmové a televizní tvorby
(dlouhometráÏní, krátkometráÏní, dokumentární, animované
atd.)
FESTIVALOVÉ CENY A POROTY
Mezinárodní odborná porota pro celoveãerní hran˘ film udûluje:
- Zlatého ledÀáãka - cenu pro nejlep‰í soutûÏní celoveãerní
film
- Zvlá‰tní ocenûní Kodak Vision pro mimoﬁádn˘ poãin
• Mezinárodní odborná porota pro dokumentární film udûluje:
- Zlatého ledÀáãka - cenu pro nejlep‰í dokumentární film do
30 minut
- Zlatého ledÀáãka - cenu pro nejlep‰í dokumentární film nad
30 minut
• Divácká cena - udûlena na základû hlasování náv‰tûvníkÛ
festivalu
• Cena pro nejlep‰ího herce a nejlep‰í hereãku - tato cena je
udûlena ãasopisem CINEMA na základû hlasování ãtenáﬁÛ.
• Cena Asociace ãesk˘ch filmov˘ch klubÛ
- Letos poprvé bude filmy v soutûÏi hodnotit mezinárodní
Pokraãování na str. 2 porota jejímiÏ ãleny budou napﬁ. Tanja Meding (Ziegler

Production, Germany), Nikolaj Nikitin (IFF Berlin, Germany),
Thom Palmen (European Coordination of film Festivals, Sweden)
a dal‰í
NOVINKY LETO·NÍHO ROâNÍKU
• SoutûÏ dokumentÛ
soutûÏ dokumentárních filmÛ je rozdûlena do dvou kategorií:
- dokumenty o délce filmu do 30 minut
- dokumenty o délce filmu nad 30 minut
• Mezinárodní porota hodnotící celoveãerní filmy v soutûÏi.
• Panel prezentace nov˘ch dokumentárních projektÛ.
• Ozvûny festivalu “Dny evropského filmu”.
Sekce programu
_ SoutûÏ celoveãerních hran˘ch filmÛ
_ SoutûÏ dokumentÛ
_ Bájeãní lidé s klikou (mezi jubilanty v leto‰ním roce patﬁí
napﬁ. herec Franti‰ek ¤ehák, v˘tvarnice Ester Krumbachová,
reÏisér Bﬁetislav Pojar, hereãka Ljuba Skoﬁepová, reÏisér Juraj
Jakubisko a dal‰í)
_ Nejbouﬁlivûj‰í desetiletí ãeské kinematografie - rok 1963
(AÏ pﬁijde Kocour, Nadûje, Smrt si ﬁíká Engelechen, O nûãem
jiném a dal‰í)
_ Fórum âeské televize (
_ Dûtské projekce
_ ·kola - základ filmového Ïivota (filmové ‰koly FAMU, Zlín,
Písek)
_ Pivo v ãeském filmu (open-air projekce)
Pokraãování na str. 5
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Churches

âESKÉ A

SLOVENSKÉ
BOHOSLU ÎBY
V TORONTù

âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836. Farár: M. âajka.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko.
BohosluÏby 9:30 anglicky, 10:30 slovensky.

Katolické bohosluÏby
mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin.Duch. správce: Rev. L.
·vorãík, St. Adalbert R.C. Mission, tel.: (905)
523-1932 nebo (416) 532-5272; 464 Plains
Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a HIinchey): 3. nedûle v 9:00.
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Vlk se naÏral a koza zÛstala… podobného pﬁipravovalo del‰í dobu? z roku 1976. Na‰li tam závaÏné chyby.
SK: Tehdy byla dÛleÏitá ratifikace
Helsinsk˘ch dohod. Na‰e vláda se k tomu
pﬁipojila. Náhle se objevila disproporce
mezi tím, co na‰e vláda pﬁijala a praxí v
oblasti lidsk˘ch práv. KdyÏ nás zavﬁeli,
tak mnozí lidé poukazovali na rozdíl mezi
teorií a praxí. Bylo dÛleÏité, Ïe to bylo
pﬁesnû v ten správn˘ ãas. Poprvé jsme
zaÏili solidaritu, kdyÏ nás zavﬁeli. Od
padesát˘ch let byli lidé zavíráni, ale nûjak
zapadli a nikdo o nich nesly‰el. KdeÏto s
námi se skuteãnû solidarizovala ﬁada
lidí, jak u nás, tak v cizinû.
ABE: Proã do‰lo k rozsudku
Nejvy‰‰ího soudu aÏ po ‰estadvaceti
letech?
SK: MoÏnost rehabilitace byla limitována
do roku 1992. Tehdy je‰tû nûkteﬁí z nás
byli v cizinû, protoÏe jsme byli donuceni
k emigraci; Pavel Zajíãek byl v Americe,
VráÈa Brabenec v Kanadû, já jsem Ïil ve
·v˘carsku. Pak jsme se pomalu vraceli
domÛ. V roce 1992 jsme to propásli, mûli
jsme jiné starosti. ¤íkali jsme si, Ïe hlavní
rehabilitace musí b˘t s lidmi z padesát˘ch
let, kteﬁí sedûli dost dlouho. My, kteﬁí
jsme dostali pouze mal˘ trest nejsme tak
dÛleÏití. AÏ teprve teì jsme dospûli k
závûru, Ïe ta spravedlnost by se mûla
ukázat.
Rozhovor skonãil písniãkou Mejly Hlavsy
a Egona Bondyho MuchomÛrky bílé. Pak
jiÏ jsem zavolal do Prahy já a poloÏil jsem
SváÈovi Karáskovi nûkolik kontrolních
otázek.
ABE: Do jaké míry je rozsudek
Nejvy‰‰ího soudu alibistick˘?
SK: Mnû se vÛbec nezdá, Ïe by byl
alibistick˘. Prostû posoudili ten rozsudek

a to v sobotu od 19 hodin do 20 hodin
E-mail: radiobohemia@hotmail.com, tel.: 905-799-3399

Vlastnû to v‰echno vze‰lo od ministra
spravedlnosti Pavla Rychetského, kter˘
dal návrh na zru‰ení rozsudku a Nejvy‰‰í
soud dospûl k závûru, Ïe tam závaÏná
pochybení byla. Tvrdí, Ïe nemohou jinak
a Ïe to není v jejich kompetenci.
ABE: Mám tomu rozumût tak, Ïe
kdyby byli pﬁizváni v‰ichni svûdci
obhajoby a rozsudek by znûl stejnû,
pak by byl rozsudek i dnes
pravomocn˘.
SK: Nebyl, ale zase by to museli vrátit
tomu pÛvodnímu soudu. Tak je to asi
podle právní praxe.
ABE: Podle mne Nejvy‰‰í soud jednal
tak, aby se vlk naÏral a koza zÛstala
celá. Napﬁíklad v ménû znám˘ch
pﬁípadech rozsudky potvrdil. Minul˘
podzim potvrdil rozsudek s Jehovisty.
A vím o pﬁípadech z roku 1956, kdy
byli po maìarsk˘ch událostech
odsouzeni za v˘trÏnictví mladí lidé a
také rozsudek nebyl zru‰en… Nevím,
jestli se tento pﬁípad dostal aÏ tak
daleko.
SK: JenÏe tam to potvrdili, u nás to
zru‰ili.
ABE: Není to proto, Ïe vy jste známí,
takÏe Nejvy‰‰í soud z toho vyklouzl
tímto zpÛsobem?
SK: V na‰em pﬁípadû to jako alibismus
nevidím. S pﬁípady, o kter˘ch mluví‰, tak
s tûmi nesouhlasím a nevím, jak k tomu
dospûli. Já sám mám s Nejvy‰‰ím
soudem, a co jsem sly‰el, dobrou
zku‰enost. Sly‰el jsem, Ïe i beznadûjné
rozsudky zru‰ili a vrátili je zpût.
ABE: NezÛstávejme v minulosti; jako
zákonodárce jsi dvakrát volil
neúspû‰nû prezidenta. Nyní navrhuje
koalice Jana Sokola. Myslí‰ si, Ïe je to
kandidát, kter˘ by mohl b˘t zvolen. A
proã se jako kandidát nikdy neobjevil
populární Otakar Motejl?
SK: Volba prezidenta vypadá zatím tak,

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK

Kalendáfi

Pokraãování ze str. 1

jsme nûco, co nebylo v souladu s ideologií
reÏimu. Také tam bylo ﬁeãeno, Ïe jsme
pouÏívali vulgárních v˘razÛ. Dokonce se
tvrdilo, Ïe to bylo jádrem na‰í tvorby, coÏ
se nezakládalo na pravdû.
âR: Ten proces byl v‰ak pouze
urãit˘m vyvrcholením komunistické
perzekuce. MÛÏete upﬁesnit, co tomuto
procesu pﬁedcházelo?
SK: Bylo to hlavnû tím, Ïe se alternativní
kultura ‰íﬁila mezi mládeÏí. Setkávali se
lidé z rÛzn˘ch mûst, ti, kteﬁí byli
svobodomyslní a ãekali na to, aÏ dostanou
povolení a budou moci vystupovat
veﬁejnû. V rámci rÛzn˘ch aktivit se
najednou zaãali setkávat po stodolách,
venku, pﬁi svatbách, narozeninách. Mûlo
to soukrom˘ charakter. Tímto zpÛsobem
jsme si pﬁedávali svou tvorbu. Nûkdo
sloÏil báseÀ, jin˘ píseÀ. Promluvil filosof,
kter˘ nesmûl pﬁedná‰et. Prostû jsme si
to pﬁedávali bez povolení.
âR: Proã si myslíte, Ïe se vás
komunisté zaãali obávat?
SK: ProtoÏe celá vûc dostala charakter
hnutí a z rÛzn˘ch mûst, z Chomutova, z
Plznû, z Liberce pﬁicházeli noví lidé. Bylo
vidût, Ïe se to rozrÛstá a Ïe to není
individuální záleÏitost, ale Ïe se jedná o
urãitou rezistenci, odpor v rámci legálních
moÏností. Jirous dbal na to, aby to bylo
po právní stránce v poﬁádku. Mysleli jsme,
Ïe v rámci podmínek si mÛÏeme vytváﬁet
svÛj prostor.
âR: Právû proces z roku 1976 pﬁispûl
ke vzniku Charty 77. KdyÏ na to dnes
vzpomínáte, byl vznik Charty
spontánní akce anebo se nûco

RADIO BOHEMIA lze poslouchat v Torontu
a okolí na frekvenci 530 AM

740 Spadina Ave., Toronto, Ontario M5S 2J2
Tel.: 416-925-2241
Fax: 416-925-1940
E-mail: csskho@interlog.com
www.czech-slovak-assoc.ca
nebo www.cssk.satellite1-416.com

Torontská odboãka âSSK
Odboãka poﬁádá setkání se zajímav˘mi politick˘mi osobnostmi a kulturní akce.

740 Spadina Ave., Toronto, Ont. M5S 2J2
NezapomeÀte dopis oznaãit, Ïe se jedná o Torontskou odboãku.

Telefon: (416) 538-5507
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Knihovna na Masaryktownu
Pondûlí a pátek: 16:00-18:00, stﬁeda: 16:00-21:00

Tel.: 416-431-9477
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 k vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má myslet,
ale pfiedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá za
správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) toward our mailing costs.

1.3. (so) 19:00
Farní ples
Hala kostela sv. Václava
***
3.3.(po) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
17.3.(po) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
22.3. (so) 15:00
Historie pohlednic
âSSK Toronto
Hala kostela sv. Václava
***
29.3. (so) 14:00
KﬁesÈansk˘ klub
Hala kostela sv. Václava
***
6.4.(ne) 12:00
Velikonoãní trhy- Sokol Toronto
***
7.4. (po) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
10.4. (ãt.) 19:30
Valná hromada torontské odboãky
âSSK
Hala kostela sv. Václava
***
13.4. (ne) 17:00
Gustav Beláãek
Bass-baritone
Nokturno na Masaryktownu
***
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Ïe v‰e rozhoduje sociální demokracie.
Ta je nejsilnûj‰í v dolní snûmovnû a bylo
by logické, Ïe se bude dohadovat s koalicí.
Zatím to nedûlala. Dvakrát svévolnû dala
svého kandidáta. Udûlala si jak˘si
prÛzkum, kterého se zúãastnilo velmi
málo lidí. Jak známo, skonãil tam jako
první Zeman, druh˘ Bure‰ a tﬁetí Motejl.
ABE: Proã tedy nejdou do tﬁetího
kola s Motejlem?
SK: ProtoÏe mají vÏdy nûjakou
vnitrostranickou schÛzi a tam nûco
dohodnou. Neptají se ani Lidové strany
ani nás a my jsme jen pasivní pﬁihlíÏitelé.
Tím se stalo, Ïe pﬁestoÏe byl na ﬁadû dr.
Motejl, tak ho tam nedali. Jsou tam tﬁi
frakce a podle toho i volba vypadá. Teì
koneãnû bude postaven koaliãní kandidát
Jan Sokol. PﬁestoÏe byl vybrán sociální
demokracií, neznamená to, Ïe by dostal
od ní v‰echny hlasy, protoÏe je to tajná
volba. Bude to aÏ do poslední vteﬁiny
velice napínavé. Abychom nebyli závislí
na komunistech, je nutné, aby mu témûﬁ
v‰ichni dali hlasy. Z tohoto poãtu se mÛÏe
postrádat pût aÏ ‰est hlasÛ. Ty by mohl
dodat v tﬁetím kole Senát. My jako ãlenové
koalice jsme ochotni Jana Sokola
podpoﬁit. Byl by to pro nás nádhern˘
kandidát, trochu jako sen.
ABE: MÛÏe se objevit nûjak˘ renegát
v ODS?
SK: Nedovedu si to pﬁedstavit, zatím
ODS jedná naprosto disciplinovanû. Jak
pﬁi normálním hlasování, tak i ve
snûmovnû. Jsou dva bloky ODS a
komunisté, které absolutnû disci/
plinovanû odevzdávají hlasy. Podle mne
není zde ‰ance, Ïe by ODS nevolila
jednotnû.
ABE: Pokud se t˘ká disciplinovaného
hlasování, tak podle stran se hlasovalo
i ohlednû vyslání vojsk do Iráku…
SK: Na jedné stranû to byli komunisté,
kteﬁí byli proti tomu, zatímco ODS byla
pro vyslání vojsk, ale rozãílilo ji, Ïe sociální
demokracie tento návrh nechce podpoﬁit
stoprocentnû, ale jen poloviãatû. TakÏe
by vlastnû nejsilnûj‰í strana nepodpoﬁila
svoji vlastní vládu. Tím vlastnû donutili
sociální demokracii, aby nakonec
hlasovala pro. Jenom pár sociálních
demokratÛ pﬁi hlasování chybûlo.
ABE: Do jaké míry jste informováni o
tom, o co se v tomto konfliktu jedná?
SK: Informováni jsme dost.
Informovanost je stejná jako u vás. I zde
v novinách se objevují stanoviska pro a
proti. Myslím si, Ïe je to dost vyváÏené.
Není zde jednolitá propaganda. Je to
rozhovor ve v‰ech rovinách.
ABE: Víte napﬁíklad, kolik IráãanÛ
zahynulo v první golfské válce? Byli
jste informováni o zprávû Hanse Blixe
a Mohameda El Baradeia ze 14. února
2003?
SK: KaÏd˘ si seÏene informace podle

Masarykova doplÀovací ‰kola
se koná v Torontû v kostele
sv. Václava (496 Gladstone Ave.)
kaÏdou sobotu od 9 do 11 hodin.
Info: L. âarková: (416) 536-5342
Ve Scarborough se vyuãuje v sobotu
od 9:30 do 12:00 v Cornell Jr. Public
School, 61 Holmfirth Terrace
Informace MMI: (416) 439-4354

Vyuãovanie slovenského jazyka
pre deti - zdarma!!!
V sobotu od 9:30 do 12:00 hod.
v St. Bernadette School,
1201 Heritage Bay, Oakville
Informace Viera Banková:
905-337-7457.

Interview
svého. Ten pﬁístup k nim je. Máme pﬁesné
znûní rezoluce Rady bezpeãnosti.
ABE: Ta rezoluce je známá, ale jsou
vám známy v˘sledky kontrol?
SK: Ano. Zde není informaãní blokáda.
ABE: Jak se dívá‰ na dezinformace?
Klasická dezinformace je o
kuvajtsk˘ch dûtech vyhozen˘ch z
inkubátoru. Pﬁi kosovském konfliktu
statisíce mrtv˘ch AlbáncÛ, dal‰í
dezinformací byl antrax, nepﬁesvûdãivé argumenty Colina Powella atd.
SK: Znám tvÛj osobní názor. Podle mne
ho do toho pﬁíli‰ vná‰í‰. Dezinformace
jsou na v‰ech stranách. Jde o to opatﬁit si
informace.
ABE: Víte, kolik se pﬁedpokládá obûtí
pﬁi tomto zásahu a kolik bylo obûtí pﬁi
první Golfské válce?
SK: Tak podle tebe se mûl nechat
obsazen˘ Kuvajt?
ABE: Nejstﬁízlivûj‰í odhad je, Ïe bylo
okolo 30 000 obûtí. Na druhé stranû se
tento odhad pohybuje okolo 135 000.
Znáte tato ãísla?
SK: Co je informace a co je
dezinformace, na tom se nedohodneme.
ABE: Obû ãísla jsou hrozivá…
SK: Je povinností kaÏdého ãlovûka
sehnat si pravdivé informace a na základû
toho si musí udûlat svÛj názor. Musím
ﬁíci, Ïe i zde je vût‰ina lidí proti válce,
podobnû jako v Kanadû i v Americe.
ABE: Proã si myslí‰, Ïe tomu tak je?
Jsou snad lidi neinformovaní?
SK: Nemají zku‰enost, kterou máme
my. Já jsem se narodil v druhé svûtové
válce. Îil jsem za komunismu. Lidi
zapomínají a myslí si, Ïe ustupovat zlu a
usmívat se nad ním v televizi je ideální
stav. Já ﬁíkám v‰em lidem, kteﬁí jsou proti
válce, Ïe nemají spát, ale Ïe mají místo
toho vym˘‰let, jak mírov˘mi prostﬁedky
zabránit Hitlerovi, Stalinovi, Husejnovi v
páchání zla. Dokud na to nepﬁijdete, nebo
nepﬁijdeme, pouze se dívat je slabost.
ABE: Líbilo se mi právû to pﬁirovnání
k druhé svûtové válce. Dvanáct let po
ní se nedostal v âeskoslovensku olej,
protoÏe byla panika z atomového
záﬁení. Mûl se pr˘ dát do vany. Nyní
dvanáct let po zdemolování iráckého
vojska vidím, jak v Americe balí lidi
své domy do igelitu. Podobnost ãistû
náhodná… KvÛli této paranoii zahyne
podle odhadu na ãtvrt milionu lidí…
SK: AÈ se Irák podﬁídí rezoluci OSN a
nikdo je nebude bombardovat…
ABE: V ãem poru‰il tuto rezoluci?
SK: O tom, jestli ji poru‰il rozhodne

urãitá shoda v Radû bezpeãnosti. Bez ní
není moÏn˘ ani zásah na‰ich vojsk. Pokud
má‰ pravdu, Ïe rezoluce nebyla poru‰ena
pak Rada Bezpeãnosti nedá pokyn k
tomu, aby tam byl zásah.
ABE: Spojené státy, pokud zasáhnou,
argumentují tím, Ïe k zásahu dostaly
podporu hlavnû kandidátsk˘ch zemí.
SK: Ta podpora je tehdy, kdyÏ se
prokáÏe, Ïe Irák tuto rezoluci poru‰uje.
ABE: Jak je moÏné, Ïe kdyÏ tu není
je‰tû druhá rezoluce, Ïe jsou ãeská
vojska jiÏ v Kuvajtu a Ïe podle ministra
Tvrdíka zasáhnou v první polovinû
bﬁezna.
SK: Jak mohou zasahovat, kdyÏ se
je‰tû nic nedûje. Vojáci jsou tam
pﬁipraveni pro pﬁípad, Ïe by do‰lo k
usnesení Rady bezpeãnosti. V pﬁípadû,
Ïe by Spojené státy nûco s Británií zaãaly
bez souhlasu Rady bezpeãnosti, pak je
závazné to, co se usnesla vláda a
parlament. Podmínkou je souhlas Rady
bezpeãnosti.
ABE: Co bude‰ dûlat v pﬁípadû, Ïe k
zásahu dojde bez souhlasu Rady
bezpeãnosti?
SK: V tom pﬁípadû budu proti.
ABE: Myslí‰, Ïe ti pak bude dána
moÏnost hlasovat v parlamentu proti
nûãemu? Nebo jak˘m zpÛsobem bys
to vyjádﬁil?
SK: V tom pﬁípadû bych ﬁekl, Ïe bylo
poru‰eno to, na ãem se dohodla vláda a
co parlament odsouhlasil. Îe se jedná o
zneuÏití a Ïe na‰e armáda nemá k zásahu
mandát.
Svatopluk Karásek vystudoval
Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze. PÛsobil jako
duchovní v Hvozdnici u Prahy a v Novém
Mûstû pod Smrkem. Pro svÛj nekonformní
postoj byl zbaven státního souhlasu k
v˘konu práce duchovního. PÛsobil jako
kastelán na hradû Houska a sólovû
vystupoval pﬁi koncertech druhé kultury
na kter˘ch hráli i Plastici. V roce 1976 byl
uvûznûn a odsouzen za v˘trÏnictví. (Tento
proces je nepﬁesnû oznaãován jako
proces s Platic People of the Universe.)
V roce 1980 byl v rámci akce StB Asanace
donucen k emigraci do ·v˘carska. Po
roce 1989 se vrátil do âR a pÛsobil jako
duchovní v evangelickém kostele u
Salvátora v Praze. V loÀském roce byl
zvolen jako nezávisl˘ kandidát US do
parlamentu âR.
Ale‰ Bﬁezina
***

Farnost sv. Václava v Torontu
poﬁádá

v sobotu 1. bﬁezna 2003

FARNÍ PLES
ve spoleãenské hale kostela sv. Václava
486 Gladstone Avenue

K tanci a poslechu hraje hudba Pressovia z Londonu
Vstupné:
v pﬁedprodeji (do 23. února) 25 dolarÛ, studenti 15 dolarÛ,
u vchodu 30 dolarÛ (v cenû je zahrnuta veãeﬁe)
Hala bude otevﬁena v 18 hodin
Veãeﬁe se bude podávat v 19 hodin
Zahájení plesu ve 20 hodin

Tombola:
Hlavní cena - Letenka do Prahy vûnovaná âSA
Spoleãensk˘ odûv
Rezervace nutná!
Vstupenky u pana Ovãaãíka

416/225-9324
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Czech &Slovak Institutions

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

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 749-3178; Fax: 749-4989

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

Honorary consulates
of the Czech Republic
in Canada
Calgary
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
New address: 611-71st. Avenue SE.
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Toronto
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.
Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416-226-4528,
fax: 416-226-5679
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
St.: 13:00 - 16:00 (po pﬁedchozím ohlá‰ení)

Honorary consulates
of the Slovak Republic
in Canada
Vancouver, BC:
905 West 8th Avenue, Vancouver
V5Z lE4
Tel: (604) 732-4431. Fax: (604) 732-4439
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbla
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Winnipeg, MB:
99 Grace Street, Winnipeg R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407
North York M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Montreal, QC:
3700 rue de Montagne
Montreal, QC H3G 2A8
Tel.: (514) 843-3700, Fax: (514) 987-5460
Hours: Monday and Thursday 16:00 -18:00
Mr.Mark Kmec, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Quebec
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Domácnost Dvorsk˘ch znûla hudbou
aneb

Kolik Ïe stojí talent…?
Dnes uÏ nikdo pﬁesnû neví, jak to s tûmi
sudiãkami tenkrát vlastnû bylo, ale faktem
je, Ïe pﬁejícné byly. Jako by k rodinû
Dvorsk˘ch mûly neobyãejnû vﬁel˘ vztah.
Anebo Ïe by mezi sebou soutûÏily o to,
která z nich nadûlí kterému chlapci talentu
více? Kdo ví. Faktem v‰ak je, Ïe se jim v
domácnosti Dvorsk˘ch muselo líbit
natolik, Ïe se tam prostû zabydlely na
dobu pomûrnû del‰í, aby tam zasely
nádheru sólového zpûvu.
Krásn˘m hlasem obdarovaly hned pût
chlapcÛ v Horné Vsi na Prievidzsku a v
Partizánském, kde se jeden po druhém

Medical
Pﬁíjemné kvalitní
zubní o‰etﬁení
nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ
Sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné!

Ráda pomohu novû pﬁíchozím!
1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)
Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

Dr. Petr Munk
Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.
Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípåtek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

âesk˘ zahraniãní ãasopis, kter˘ má
ãtenáﬁe v 51 zemích.
Napi‰te si o ukázkové ãíslo!

POLYGON, Box 9021,
OTTAWA, Ont. K1G 3T8
Kanadsk˘ redaktor Milo‰ ·uchma,
tel.: (613) 824-7439, fax: (613) 834-8757

narodili - v roce 1947 Venda, pak Peter v
r. 1951, Palo o pût let pozdûji a nakonec
dvojãata Jaroslav a Miroslav (anebo
opaãnû) v roce 1960. Jakoby je bavilo
dokazovat si, Ïe dûlat zázraky je pro nû
zábava.
“KdyÏ jsem skonãil základní ‰kolu, “
povídám si s Mirkem Dvorsk˘m, jedním z
dvojãat, “hodnû jsem touÏil zpívat. Tehdy
jsem nav‰tívil paní profesorku Idu
âerneckou, u které se jiÏ také uãil zpûvu
nejstar‰í Vendo, aby mi ﬁekla svÛj názor.
MÛj hlas je‰tû nebyl zral˘, takÏe mi
doporuãila poãkat je‰tû rok dva…”
vzpomíná. Pak uÏ to ‰lo jako ve scénáﬁi
- prÛmyslová ‰kola strojnická, maturita a
skoro jako dvacetilet˘ nastoupil na
konzervatoﬁ. Po rozdílov˘ch zkou‰kách
hned do druhého roãníku: “Studovalo se
mi krásnû - koneãnû jsem dûlal to, po
ãem jsem touÏil,” usmál se jako by ve snu
svûtoznám˘ tenorista Miro, jeden z tûch
tﬁí stejného pﬁíjmení Dvorsk˘, kteﬁí
pﬁekroãili vymezen˘ rajón prostﬁednosti,
aby vstupovali do dveﬁí svûtoznám˘ch
operních palácÛ. Setkala jsem se s ním
krátce po obnovené lednové premiéﬁe
Janáãkovy JenÛfy v Torontû, v níÏ
obdivuhodnû ztvárnil roli ·teva Buryji.
Ostatnû, neb˘vá zvykem, aby velké
operní domy zvaly pûvce opakovanû.
Snad dvakrát tﬁikrát, ale pûtkrát - Bohema,
Rigoletto, JenÛfa, Prodaná nevûsta a
znova JenÛfa -, jak je tomu právû u
Miroslava? To uÏ musí mít velk˘ dÛvod.
Po konzervatoﬁi následovala akademie
múzick˘ch umûní.” Po prvním roãníku mi
nabídli jako jednomu z mála moÏnost
studovat v zahraniãí, a jako zpûvák jsem
si vybral Itálii - kdybych chtûl b˘t malíﬁem,
byla by to PaﬁíÏ,“ ﬁíká s lehkou
samozﬁejmostí tenorista. Pohovor jsem
udûlal a dostal jsem se na konkurs do
milánské Scaly, kde jsem zahájil studium
„na vylep‰ení (zperfektizování) mlad˘ch
operních pûvcÛ“, probírá se minulostí. A
musel to b˘t pro italské ãinovníky
opravdov˘ talent, protoÏe ze 160 jich tam
zÛstalo jen osm. Vysoká ‰kola ve Scale
- nev‰ední zku‰enost. „Stipendium jsem
dostal od ItalÛ na dva roky. Tehdej‰í
âSSR to nestálo ani korunu. BohuÏel,
moje radost netrvala dlouho. Po prvním
semestru jsem nav‰tívil domovinu, a
tehdy mi na ministerstvu ‰kolství jeden
soudruh ﬁekl, Ïe uÏ jsem si uÏil zahraniãí
dost, teì Ïe vycestuje nûkdo jin˘…“ cítím
z vyprávûní je‰tû dnes doznívající kﬁivdu.
„Pokraãoval jsem tedy na akademii v
Bratislavû - obor sólov˘ zpûv, ãtyleté
studium jsem udûlal za tﬁi roky.“ JiÏ po
dobu studií se stal Miro neoficiálním
sólistou opery Slovenského národního
divadla,“ …od ukonãení studia tam

pÛsobím dodnes.“ Debutoval roku 1983
kouzelnou rolí Nemorina v italské opeﬁe
Gaetana Donizettiho Nápoj lásky.
Ano, Miro, jak mu v‰ichni jeho
obdivovatelé a milovníci opery familiárnû
ﬁíkají, je vlastnû ‰Èastn˘ ãlovûk. Jeho
v˘sledky jenom potvrzují, Ïe Ïivot je také
o tom kousku ‰tûstí, a jeho potkalo mûrou
vrchovatou, jak sám bez velk˘ch slov
pﬁiznává: „Mnoh˘ sní velké sny a splní se
mu z nich jen zlomek, já jsem snil velk˘
sen a uÏ se mi vyplnil docela: studoval
jsem to, po ãem jsem jako chlapec touÏil,
zpívám tam, kde jsem jako student
vzhlíÏel s ukrytou touhou v srdci - v
Slovenském národním divadle.“ O svém
talentu hovoﬁí jako o vzácném BoÏím
daru, kter˘ si nemá právo ãlovûk nechávat
pro sebe, ale má jím ob‰ÈastÀovat ostatní.
„Ale talent je jen pﬁedpoklad k tomu, aby
ãlovûk dosáhl nûãeho více neÏ ti, kteﬁí
talentem obdarováni nebyli,“ dodává.
Pﬁesnû tak, jak se odvíjel umûleck˘ Ïivot
star‰ích bratrÛ Vendy a Petera, odvíjel se
i Ïivot MirÛv. Pﬁicházely nabídky ze
zahraniãí a s nimi i moÏnosti angaÏovat
se na svûtov˘ch operních scénách, „...
takÏe vlastnû moje pûvecká kariéra
pokraãovala jiÏ od tﬁetího roku
profesionálního pÛsobení na vysoce
profesionálním operním jevi‰ti. Letos
tomu bude dvacet let, co zpívám na
jevi‰ti.“
Jaké mûli chlapci Dvorsk˘ch dûtství?
„Moje dûtství bylo velmi pûkné. Veselé.
V‰ichni jsme byli obdaﬁeni hudebním
talentem - v‰ichni jsme sly‰eli hudbu a
mûli vynikající hudební pamûÈ - star‰í
Vendo a Peter hráli jako chlapci na kytaru
‰lágry Gottovy, Matu‰kovy, byla éra
Beatles..., pak na klavír, pozdûji se pﬁidal
i Palo, a nakonec i já jsem chodil na klavír
do hudební ‰koly - v‰ichni jsme se
nûjak˘m zpÛsobem vûnovali hudbû.
Klavír znûl stále. U nás doma se hodnû
muzicírovalo. Na‰i rodiãe byli hudebními
amatéry - mamiãka si poﬁád zpívala ráda a pûknû, mûla pûkn˘ hlas i dobr˘
hudební sluch, její otec - ná‰ dûdko - mûl

velice krásn˘ mûkk˘ baryton a mÛj otec
se jako dítû uãil hrát na housle, takÏe jako
amatér na nû hrál docela slu‰nû.
Nemyslím si, Ïe rodiãe hned pomysleli
na na‰i profesionální dráhu. Jen nás k
lásce k hudbû vlastní cestou vedli. Peter
se pozdûji zaãal jevit jako vysoce
talentovan˘, hrál velice dobﬁe na klavír u
pana uãitele Hrice, takÏe bylo pro v‰echny
pﬁekvapením, Ïe se nakonec vûnoval
zpûvu. Otec vÏdycky odnûkud pﬁivezl
nové desky a rÛzné nahrávky symfonick˘m orchestrem poãínaje, pﬁes
vokální hudbu, operami konãe,“ vzpomíná
na leta dûtství pûvec.
Ale i tady se projevuje autorita jeho
úspû‰ného star‰ího bratra Petera,
kterého ve svém rozhovoru Luciano
Pavarotti pro deník New York Times
oznaãil za svého nástupce. Miro, aÈ chce
ãi nechce, zÛstává neustále u svého
bratra, zmiÀuje se o nûm rád a ãasto. Je
to projev jeho upﬁímného vztahu k
ãlovûku, kter˘ dosáhl závratn˘ch v˘‰in,
ãi je to nadále trvající autorita star‰ího
bratra nebo je to hlubok˘ vztah k ãlovûku,
s nímÏ má tolik spoleãného a v jehoÏ
‰lépûjích pﬁirozenû kráãí i jeho talent?
Talent si najde cestu sám, ﬁíká se, a
Peter je toho dÛkazem, souhlasí Miro,
mlad‰í PeterÛv bratr - ten, kterého si lidé
nejãastûji za Petera - a opaãnû - zamûÀují:
„Peter byl odváÏn˘, prÛbojn˘, hlas mûl uÏ
jako mlad˘ kluk krásnû rozezpívan˘, takÏe
jeho kariéra zaãala v jeho patnácti letech.
A protoÏe byl tak velk˘ talent, i jeho
kariéra mûla také rychl˘ vzestup,“
komentuje mlad‰í bez ‰petiãky závisti. Z
jeho slov cítím úctu a pﬁejícnost.
Otevﬁenost, pohodu a vyrovnanost. „Jestli
je nûkdo z nás bratﬁí vût‰í nebo men‰í
talent, to musí ﬁíci nûkdo jin˘, to nemohu
posoudit sám, ale Petera jsem vnímal
vÏdycky jako v˘jimeãn˘ talent. KaÏd˘
jsme tro‰iãku jin˘, i kdyÏ máme mnoho
spoleãného,“ klidn˘m hlasem konstatuje.
V ãem jsou jiní?
„Kdybych mûl charakterizovat na‰e
hlasy, pak ten PeterÛv byl dobﬁe posazen˘

ãeské knihkupectví
Nejroz‰íﬁenûj‰í zásilkov˘ prodej ãesk˘ch knih v Kanadû
ZAÎÁDEJTE SI O KATALOG!

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!
Tel.: (905) 704-0873; Fax: (905) 704-0879
303 Queenston St., St. Catharines, Ont. L2P 2X5
E-mail: cz.books@literacypragensis.on.ca
www. literacypragensis.on.ca

Miro Dvorsk˘

Foto: V. Kohoutová
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okolo vecí, ktoré sa r˘chlo vysvetlia.
Pokiaº ide o moje vzÈahy s bratmi, sú
kamarátske, úprimné a môÏem nahlas
povedaÈ, Ïe Ïiadna závisÈ medzi nami
nikdy nebola. Veì sme spolu nie raz
úãinkovali - doma i v cudzine. Okrem
toho, kaÏd˘ sa venuje nieãomu inému.
Miroslav spieva lyrick˘ fach, ktor˘ som ja
robil roky, a pohybuje sa v Àom v˘borne.
Niektoré opery a operety interpretuje aj v
troch jazykoch - napríklad Cigánskeho
baróna po taliansky i po nemecky,
Predanú nevestu v Prahe v origináli a
dva dni nato v Berlíne po nemecky. V
tomto zmysle je fenomén - veì prejsÈ z
jedného jazyka do druhého v tom istom
diele a zo dÀa na deÀ je nesmierne
nároãné. Miro je navy‰e schopn˘ r˘chlo
a dobre na‰tudovaÈ nov˘ repertoár. Tú
istú vlastnosÈ má Jaro, hoci ten sa venoval
viac v˘tvarnému umeniu a spieva
väã‰inou charakterové alebo men‰ie
tenorové postavy. Ja som pre‰iel do
dramatickej‰ej, hrdinskej‰ej polohy. Aj
keby sme robili ten ist˘ repertoár, kaÏd˘
z nás má vo svojom hlase nieão
‰pecifické. A keì aj zav‰e preletí medzi
nami iskra, nikdy nejde o závisÈ.
Na umûlecké dráze si pr˘ ãlovûk musí
vybrat - buì kariéru, nebo rodinu. Jak˘ je
Vá‰ názor?
“Upﬁímnû ﬁíkám, Ïe bez rodiny bych tuto
práci dûlat nemohl. OÏenil jsem se ve
sv˘ch tﬁiadvaceti letech. Rodina je mi
velk˘m zázemím. A právû proto, Ïe jsem
rodinu mûl, mohl jsem se rozvíjet. Se
svojí Ïenou Katarínou jsme se poznali na
studiích na konzervatoﬁi, ona studovala
housle. Hraje v Symfonickém orchestru
Slovenského rozhlasu v Bratislavû, takÏe
velice dobﬁe ví, o ãem mluvím, kdyÏ hostuji
na svûtov˘ch scénách. Ví, co znamená
turné. Ví, Ïe dûlat práci na vy‰‰í úrovni
vyÏaduje velikou námahu a usilovnou
dﬁinu. Na‰í dcerce Dorotce je dnes
devatenáct, synovi Mi‰kovi ‰estnáct let.
Oba jsou narození v dubnu, jsou zlatí,
moc si rozumíme, vzájemnû se milujeme,
a kdyÏ to jen tro‰ku jde, tak je beru s
sebou na turné.
Relaxujete, a jak?
“RÛznû. âtu oddechové kníÏky, rád se
procházím galériemi a prohlíÏím si obrazy,
kdyÏ jsem zase jednou doma, tak se jen
tak rád procházím pﬁírodou, ale rád jsem
i doma na zahradû, kde tam nûco rád
dûlám… rád si zasportuju jen tak pro
oddech. Ale rád poslouchám i hudbu.
Jakoukoliv, ale dobrou. VáÏnou hudbu
poslouchám jako profesionál ne jako
dekoraci nebo kulisu, kdyÏ ji nûkde jen
náhodou sly‰ím. Ov‰em poslouchám i
Pokraãování ze str. 1
_ Osamûlí bûÏci (Milan Mary‰ka, Igor Chaun, jazz a dobrou populární hudbu. A také
tancuji rád. V‰echno - moderní tance,
Pavel Juráãek)

s velk˘m rozsahem. Od Petera mlad‰í
Palo, mimochodem jsou si velice blízcí,
má hlub‰í, pûknû posazen˘ a jasn˘
baryton. A já jsem opût tenor, i kdyÏ i v
tenorech jsou rozdíly, napﬁ. svou
hlasitostí, pohyblivostí, lehkostí, lyriãností
(napﬁ. opery Rossiniho), kovov˘m tónem,
dramatiãností apod.“, pokou‰í se mû Miro
zasvûtit. „Nejsem dramatick˘ tenor, mÛj
hlas je lyrick˘, moÏná typ lyrico spinto, v
nûmÏ jsou zpívané role napﬁ. Verdiho a
Pucciniho oper. V tomtéÏ hlasovém
charakteru jako Peter. Ostatnû, on byl
kdysi lyrico spinto také, a dlouho zpíval
velké operní role. Sám vidím, Ïe se
pﬁibliÏuji jeho typu, Ïe jsme si
profesionálním v˘vojem podobní: dnes
zpívám já hodnû rolí, které kdysi mûl na
repertoáru on, a je jenom málo tûch,
které zpíval on a já je‰tû ne. A urãitû bych
si je zazpívat chtûl. Nakonec mÛj hlas k
tomu spûje,“ ﬁíká uváÏlivû Miro Dvorsk˘,
jemuÏ za vzor byli také mj. nûmeck˘
pûvec Fritz Wunderlich, kter˘ zpíval s
úÏasnou lehkostí a Giuseppe di Stefano…
dále si váÏím Franca Corelliho a Placida
Dominga, s nimiÏ jsem mûl také
spoleãnou produkci, tedy se celkem dobﬁe
známe. Pavarotti je jedním z velk˘ch
pûvcÛ s úÏasnou technikou, léta
fantasticky zpíval a patﬁil mezi absolutní
jedniãky,“ dodává pan Dvorsk˘.
Cítil jste nûkdy mezi bratry rivalitu?
Vím, otázka to není zrovna z
nejhezãích... usmíváme se jeden na
druhého. Miro pÛsobí absolutnû
bezelstn˘m dojmem. Po celou tu
dvouhodinovku otázek a odpovûdí, které
na závûr ukonãí pozvánkou na
podomácku uhnûtené a vyuzené klobásy,
je muÏ, narozen˘ ve znamení berana,
klidn˘, vyrovnan˘ a jeví se mi jako vÏdycky
‘nad vûcí‘:
„Lidi toho hodnû namluví ... nikdy v
Ïivotû jsem bratra nepovaÏoval za
konkurenta. Snad to bylo dáno uÏ tím, Ïe
je m˘m star‰ím bratrem, kterého jsem
mûl vÏdycky velmi rád, Ïe byl m˘m
vzorem. Obdivoval jsem jej jako pûvce,
koneãnû byl mi vzorem po vícero
stránkách. V ãláncích se o nás pí‰e
mnohé, ale pravda je taková, jakou vám
ﬁíkám já. Máte to z první ruky,“ ukonãil
opût s úsmûvem na rtech Miro..
Dovolte mi, abych odboãila a citovala i
druhou stranu, tedy slova star‰ího bratra
Petera z rozhovoru k jeho padesát˘m
narozeninám s Jurajem Pokorn˘m:
Niekedy sa vyrábajú zbytoãné bubliny

Finále 2003

_ Videoklip a reklama
_ Básníci samoty
_ DVD (prezentace DVD tvorby)
_ Den Evropského filmu
_ Stﬁedoevropsk˘ film
a dal‰í
Panel pﬁipravovan˘ch filmov˘ch projektÛ
JiÏ ãtvrt˘m rokem probûhne v rámci
festivalového programu Panel filmov˘ch
projektÛ. Zde jednotliví filmoví producenti s
reÏiséry prezentují své pﬁipravované filmy od
vznikajících scénáﬁÛ aÏ po filmy tûsnû pﬁed
dokonãením. V leto‰ním roce bude panel novû
roz‰íﬁen a tak zde budou kromû celoveãerních
filmÛ pﬁedstaveny i vznikající dokumenty. Jedná
se o jedinou prezentaci svého druhu, kde mohou
zájemci z ﬁad novináﬁÛ, filmov˘ch profesionálÛ,
filmov˘ch organizátorÛ a filmov˘ch fanou‰kÛ
získat ucelenou informaci o tom, co se v ãeském
filmovém prÛmyslu pﬁipravuje a na co nového
se mÛÏeme v brzké dobû pﬁijít podívat do kin.
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Opera
polky, valãíky, slovenské národní. Zﬁejmû
bych nezvládl ãist˘ národopisn˘ styl, ale
nebráním se tomu. Doma jsem rád, a ãím
déle tam jsem, tím hÛﬁe se mi pak zase
vyjíÏdí ven,” doznává umûlec. “MÛj Ïivot
je prostû na jevi‰ti, ve svûtû z roku strávím
osm mûsícÛ.”
“Minulostí se nezab˘vám, pro mû je
dÛleÏitá pﬁítomnost a dívám se do
budoucnosti. Snad jsem nastudoval na
pûtatﬁicet rolí, a dnes jich aktivnû zpívám
dvanáct, coÏ znamená, Ïe mohu b˘t
okamÏitû obsazen ve dvanácti operách,
a v rÛzn˘ch jazycích: napﬁ. Falstaffa
zpívám ve francouz‰tinû, v ital‰tinû
Rodolfa v Bohémû, Jeníka v Prodané
nevûstû ãesky, slovensky, ale i nûmecky.
Zpívám i v ru‰tinû. Nejlépe se mi zpívá
opera v originále tak, jak byla napsána.
Nejãastûji zpívám italsky, ãasto i ãesky i to `ﬁ` jsem se nauãil...“, odpovídá pan
Dvorsk˘ na otázku, kter˘ z jazykÛ mu
pﬁipadá na zpívání nejtûÏ‰í.
Za dobu pobytu v Torontû se Miroslav
Dvorsk˘ stal pﬁedmûtem obdivu
nejednoho fandy umûní operního. A co si
to nepﬁiznat, získal si náklonnost a vﬁelé
sympatie té jemnûj‰í ãásti obecenstva.
MoÏná také proto, Ïe jeho role jsou
spojeny s romantismem a romantikou,
Ïe mají vnímavou du‰i a vût‰inou se
pohybují v rÛzn˘ch citov˘ch polohách.
Napﬁ. Rodolfo v Bohémû, Pincarton v
Madam Butterfly, Alfredo v Traviattû aj.
„Mám rád období 18. a 19. století snad
proto, Ïe v tûchto operách je více toho
‘legata a cantabile‘...,“ doznává pûvec, i
kdyÏ se nebrání novûj‰ím, napﬁ. Cikkerovi,
SuchoÀovi. „Mám rád Leo‰e Janáãka,
jeho Vûc Makropulos, KáÈa Kabanová, Z
mrtvého domu i Její pastorkyÀa jsou
úÏasné. Ov‰em mnohé role na mû je‰tû
ãekají. Rád bych si zazpíval napﬁ. v
Ma‰karním plese, v Tosce, Aidû ãi v
Carmen...“
Urãitû ãekají, ale nejprve se musí odehrát
v Itálii Prodaná nevûsta v ãe‰tinû, pak v
Janovû italsky Bohéma, táÏ ve Vídni, pak
nûjaká pﬁedstavení na scénû Slovenského národního divadla, posléze bude
následovat americké Cincinnatti s italskou
Traviatou, v záﬁí Tokio s koncerty pro
japonského císaﬁe a jeho rodinu ve
vûhlasné NHK hale, dále se poletí do
Monte Carla s Aidou … cesty, cesty,
cesty.
Bez konce. To je ta daÀ, kterou platí
kaÏd˘ preferovan˘ umûlec nejen za svÛj
talent, ale také za svou slávu. Za potlesk
na otevﬁené scénû, za zázrak, s nímÏ si
uÏ ani sudiãky nevûdûly rady. A hned v
patero vyhotovení, aby si to ani ony
nepletly…
Vûra Kohoutová
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,29 CDN $
3,98 CDN $
18,90 Kã
25,13 SK
1,52 CDN $
1,63 CDN $

Toronto Star - 22.2.2003

1 CDN $
1 US $
1 EUR
100 Sk

19,46 Kã
29,47 Kã
29,28 Kã
75,27 Kã

Quick - 22.2.2003

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540
E-mail: emestic@hotmail.com

Business

ABE
Elektronická kompjuterová
tiskaﬁská sazba v 11 jazycích
na poãkání
Manuelní sazba
v ãe‰tinû a sloven‰tinû.
Pouze z perfektních strojopisÛ!
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abrezina4222@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Canada-Czech
Republic Chamber
of Commerce
Kanadsko- ãeská
obchodní komora
740 Spadina Ave.
Toronto, On. M5S 2J2
Tel.: (416) 929-3432
Fax (416) 925-1940
E-mail: trade@ccrcc.net

PACE Savings & Credit Union Limited - Czechoslovak Branch
(B˘valá Kampeliãka)
Nyní budete moci pouÏívat
Debitní kartu pro ATM
PouÏívat internetu k pﬁevodu penûz
Telefonní pﬁevody a placení úãtÛ
V˘hodné pro jednotlice i malé podniky
Vklady jsou poji‰tûné do 100 000 dolarÛ
u Deposit Insurance Corporation of Ontario
E-mail: pace.infor@pacecu.com

Czechoslovak Branch

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario M5S 2J2

Fax: (416) 925-6529
Tel.: (416) 925-0557
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Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc
Narozen 1936 v Praze, vyuãil se a
pracoval jako zlatník, pozdûji mechanik.
1958 sloÏil maturitu v dálkovém studiu s
vyznamenáním. 1963 - 66 dálkové
studium matematiky na MFF UK. V letech
1964 aÏ 90 pracoval jako programátor,
pozdûji vedoucí pracovník ve VÚMS
Praha
na
v˘voji
základního
programového vybavení poãítaãÛ. V
tomto oboru publikoval nûkolik knih a
desítky odborn˘ch ãlánkÛ. 1990-92
poslancem FS za OF a místopﬁedsedou
Snûmovny národÛ, pﬁedsedou
poslaneckého klubu OF a parlamentní
delegace v Evropském parlamentu. 1992
kandidoval do FS za OH, 1996 do Senátu
a 1998 do Poslanecké snûmovny za
KDU-âSL. Od roku 1990 pﬁedná‰el
filosofii a antropologii na Pedagogické a
Filosofické fakultû UK a od roku 2000 na
Fakultû humanitních studií UK. V kvûtnu
1993 získal diplom magistra v oboru
Obecné antropologie, v bﬁeznu 1994
titul CSc. a v dubnu 1995 titul doktora
(Ph.D.) v oboru systematické filosofie. V
únoru 1997 jmenován docentem filosofie
na FF UK (kniha »âas a rytmus«) a
poradcem ministra ‰kolství. Od ledna do
ãervence 1998 ministrem ‰kolství âR,
od srpna 2000 dûkan Fakulty
humanitních studií UK. V listopadu 2000
jmenován profesorem, obor “Filosofie
v˘chovy”. Îenat˘, tﬁi dûti, devût vnouãat.

Zab˘vá se hlavnû fenomenologií,
filosofickou antropologií, antropologií
práva a pﬁekládáním z rÛzn˘ch jazykÛ. V
souãasné dobû pﬁedná‰í úvod do
filosofie, kurzy “Moc, peníze a právo”,
“âlovûk jako osoba”, “âlovûk a
náboÏenství” a vede interpretaãní
semináﬁe v rÛzn˘ch jazycích. V roce
1993/94 pﬁedná‰el i na UJEP v Ústí nad
Labem, o rok pozdûji v Olomouci, roku
1995 pﬁedná‰el filosofii na âVUT. âetné
pﬁedná‰ky v cizinû, zejména na evropská
a filosofická témata.

Spolupracoval na ekumenickém
pﬁekladu bible, pﬁeloÏil ﬁadu zejm.
filosofick˘ch knih a publikoval v mnoha
ãasopisech. V sedmdesát˘ch letech vedl
rÛzné bytové semináﬁe, 1976 podepsal
Chartu 77 a publikoval v samizdatu.

Proã jste ochoten kandidovat na
presidenta âeské republiky?

Internet

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

***

Aktualizované stránky
Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
âSSK
Zpravodajství Ústﬁedí âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû

www.cssk.satellite1-416.com

***
Nové divadlo
Co se chystá, popﬁípadû co se hrálo v
torontském Novém divadle

www.divadlo.satellite1-416.com

***
NHL
Zpravodajství
z posledního zápasu v Torontû

www.nhl.satellite1-416.com

***
Galerie M. Gabánkové
Asi stovka obrazÛ M.Gabánkové.
www.paintinggallery.net

President má pﬁedev‰ím posilovat
dÛvûru v‰ech obãanÛ v demokracii,
pﬁesvûdãovat je, Ïe âeská republika je
ná‰ spoleãn˘ stát. President má b˘t
presidentem v‰ech obãanÛ, proto by to
mûl b˘t ãlovûk, kter˘ si mÛÏe získat jejich
dÛvûru. Stát je abstraktní pojem a
president mu má dávat lidskou podobu,
tváﬁ - jak vÛãi na‰im obãanÛm, tak i do
svûta kolem. Má si hledût spoleãn˘ch
zájmÛ v‰ech obãanÛ i celé zemû a mûl
by je sledovat z dlouhodobého hlediska.
Proto je hledání presidenta tak dÛleÏitá i
obtíÏná vûc.

Jak hodnotíte Václava Havla jako
presidenta?
Pﬁedsedou AS PedF UK (1994-97),
ãlenem AS UK (1994-96, 1999-2001), VáÏím si toho, co pan Václav Havel pro
ãlenem Vûdecké rady PedF UK, FSV republiku udûlal, a nebylo toho málo,
UK, CTS, CBS, Masarykovy univerzity doma i v zahraniãí. Ale Ïádn˘ jeho
Brno a UNESCO-College Goerlitz. nástupce uÏ nebude pﬁebudovávat
Místopﬁedseda Grantové agentury âR, totalitu na demokracii ani zakládat
pﬁedseda sekce vzdûlávání âeské âeskou republiku. Dnes jsme jinde.
komise pro UNESCO, ãlen Správní rady Potﬁebujeme upevÀovat demokracii, to
MU Brno a Dozorãí rady AV âR, ãlen znamená její instituce, aby se âR stala
âeské poboãky ¤ímského klubu. platn˘m a svéprávn˘m ãlenem ES. To
Místopﬁedseda správní rady International vyÏaduje trpûlivou práci, schopnost
Bureau of Education (UNESCO) v naslouchat jin˘m názorÛm a prosazovat
Îenevû. âlen redakãní rady Jahrbuch dodrÏování pravidel. Parlament, vláda,
fuer Erziehungsphilosophie (Berlín), president i soudy v tom mají kaÏd˘ svoji
Regionální rady Social Sciences úlohu.
Research Council (New York, 1995-98)
a sdruÏení Artes Liberales (New York - Proã má b˘t ná‰ president
nestranick˘?
Budapest).
Odpovûdi na ãasté otázky:

ProtoÏe mi to nabídl pﬁedseda vlády a
místopﬁedseda âSSD i dal‰í pﬁedstavitelé
vládní koalice a já si té nabídky váÏím.
Kromû toho myslím, Ïe k tomu mám i
dobré pﬁedpoklady: mám jistou politickou
zku‰enost, dobré vztahy s lidmi, nejsem
ha‰teﬁiv˘ a pﬁitom si dokáÏu stát na
svém a neleknu se, kdyÏ na mne nûkdo
s nûãím vybafne. Umím se postavit i proti
proudu, coÏ jsem nûkolikrát veﬁejnû
prokázal. Navíc jsem nûkolik let nebyl ve
vrcholné politice, nezúãastnil jsem se
jejích sporÛ a pozoroval jsem ji zvenãí.
Nejsem tedy nikomu niãím zavázán,
Ïádné stranû ani vlivové skupinû.
Máte nûjaké programové heslo?
Chtûl bych se ﬁídit Masarykov˘m Nebát
se a nekrást.
Jaké máte ‰ance na zvolení?
Pokud se vládní strany dohodnou, tak
vcelku dobré, a doufám, Ïe stále
porostou. Musím pro to ov‰em sám také
nûco udûlat. Proto se rád sejdu se v‰emi
poslanci parlamentu a ochotnû jim své
názory a postoje blíÏe vysvûtlím. Nebudu
nic nabízet, ale nemám ani co pﬁed nimi
tajit.
Va‰e dosavadní politická ãinnost?
Pro mne je politika aktivní zájem o
veﬁejné vûci, a v tomto smyslu jsem byl
vÏdycky politick˘ ãlovûk: za komunismu
v Chartû 77, v letech 1990-92 jako
místopﬁedseda snûmovny a pﬁedseda
poslaneckého klubu OF, jako redaktor
Pﬁítomnosti, v roce 1998 jako ministr
‰kolství a mezi tím na Karlovû univerzitû.
Loni jsem napsal “Obãanské minimum”,
uãebnici toho, co by mûl kaÏd˘ obãan
vûdût o Ïivotû v demokratické zemi. I to
pokládám za politickou ãinnost.
Co je hlavní úkol presidenta?
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poslanci mají platn˘ mandát. V˘sledky
voleb plnû respektuji. Pokud se bude
chtít více podílet i na správû státu,
potﬁebuje ov‰em získat dÛvûru ostatních
parlamentních stran. To není jen vûc
zákulisních jednání a slibÛ. ZáleÏí také
na tom, jak se sama oddûlí od své
minulosti.
Co soudíte o válce proti Iráku?
V postoji k Iráku je demokratick˘ svût
jednotn˘: iráck˘ reÏim je váÏné ohroÏení
míru. I tady ov‰em platí “dvakrát mûﬁ,
jednou ﬁeÏ” a spor se vede jen o tom, zda
se uÏ mûﬁilo dost. Síla demokracií je v
tom, Ïe nejednají zbrkle, kdeÏto u
diktátorÛ nikdo neví, co udûlají zítra. Proto
se zdají b˘t silní, ale Ïádn˘ nevydrÏel
dlouho. Nás se tento problém také t˘ká
a mûli bychom jednat v ‰ir‰í dohodû s
na‰imi spojenci. Vyvlékat se ze své
odpovûdnosti napﬁíklad uvnitﬁ NATO by
ov‰em bylo zbabûlé.
Na‰e vztahy k Nûmecku?
Nûmecko je stalet˘ a siln˘ soused. My
ov‰em mÛÏeme navázat na zku‰enost
tﬁeba Masarykovy generace, která se s
tím dokázala vyrovnat - bez Ïelezné
opony a bez ostnat˘ch drátÛ. Dnes je
navíc Nûmecko demokratick˘ stát a ãlen
ES, kter˘ nikoho neohroÏuje. Jeho vlivu
musíme ãelit vlastními schopnostmi.
Osobnû mne znepokojují sílící
protiamerické nálady v Nûmecku. VáÏn˘
rozkol mezi Evropou a USA by nám
dlouhodobû u‰kodil. V kritick˘ch
okamÏicích historie - tﬁeba v mnichovské
nebo balkánské krizi - nedokázaly
evropské zemû jednat dost rozhodnû.

âesk˘ president nestojí proti politick˘m
stranám a nemÛÏe zasahovat do jejich
politiky. Strany zastávají rÛzné zájmy, a
tedy si nutnû konkurují. President jim má
naopak úãinnû pomáhat, aby se dohodly
ve prospûch celé zemû - napﬁíklad aby
vytvoﬁily pevnou vládu. Proto by mûl
Co soudíte o pﬁistûhovalectví,
obãas zajít na zasedání vlády a setkávat
imigraci?
se se v‰emi poslanci - tedy se sv˘mi
voliãi. Pokud to dûlá, mívá také vy‰‰í Nejbohat‰í zemû svûta jsou dnes ty,
dÛvûru obãanÛ, jak ukazují rÛzné které dokázaly pﬁijímat pﬁistûhovalce.
Karlovu univerzitu spoluzakládali a
prÛzkumy.
proslavili i cizinci. Imigranty nechceme
Co byste jako president nedûlal?
odmítat, mûli by se v‰ak stávat loajálními
President nemÛÏe zasahovat do obãany âeské republiky.
volebních kampaní a musí respektovat
Otázka sudetsk˘ch NûmcÛ?
v˘sledky voleb. Nevidím, Ïe by tu dnes
hrozila nûjaká politická katastrofa, kterou Na svém dávném postoji nemám co
by musel zachraÀovat. V dÛleÏit˘ch mûnit: 1) majetková i jiná práva na‰ich
vûcech zahraniãních i domácích - jako obãanÛ, stejnû jako integrita státu jsou
jsou napﬁíklad jmenování - by urãitû nemûl zaruãena ústavou a tedy mimo jakoukoli
rozhodovat sám.
pochybnost; kdo tvrdí nûco jiného, lÏe; 2)
jako
chceme,
aby
Nûmecko
Jsem pﬁesvûdãen, Ïe politik nemá
nezapomínalo na stra‰né zloãiny
moralizovat. Morálka je dÛleÏitá souãást
nacismu, které postihly i na‰i zemi, mûli
v˘chovy a Ïádná spoleãnost se bez ní
bychom se i my postavit ãelem k
neobejde. Ale politika ji má pﬁedev‰ím
pﬁehmatÛm a nespravedlnostem,
podporovat úãinn˘m vymáháním práva,
spáchan˘m na‰imi pﬁedky. Nemusíme
potlaãováním korupce a trestáním
se nikomu podbízet, ale hanebnosti tﬁeba
zloãinÛ. Nesmí tu nastat “svoboda li‰ky
na Ïenách a dûtech zÛstanou
ve svobodném kurníku”.
hanebnostmi, aÈ je páchal kdokoli.
Va‰e priority ve vnitﬁní politice?
Minulost se nedá pﬁedûlat, ale nelze si
Lep‰í v˘kon spravedlnosti, vût‰í namlouvat, Ïe nebyla. Strach z NûmcÛ
prÛhlednost hospodáﬁského prostﬁedí i pûstují ti, kdo to s námi nemyslí dobﬁe.
celého fungování státu, vzdûlávání a Musíme se ho zbavit, abychom dokázali
vûda. Tady v‰ude vidím velké moÏnosti, jednat i se sousedy jako s rovn˘mi
i kdyÏ to nepÛjde hned.
partnery, budovat vzájemnou dÛvûru a
spolupráci. I zde jsme za posledních
Jak je to s udílením milostí?
nûkolik let udûlali velk˘ krok dopﬁedu, v
To je mimoﬁádn˘ prostﬁedek pro hospodáﬁství, v kultuﬁe, ve vûdû, v
mimoﬁádné pﬁípady. DÛleÏitûj‰í je ochranû Ïivotního prostﬁedí.
peãovat o to, aby jich bylo potﬁeba co
***
nejménû - napﬁíklad aby soudy
Toto ãíslo bylo dáno
rozhodovaly rychleji a aby se jejich
rozhodnutí nedostávala do sporu.
do tiskárny
Jak˘ je Vá‰ postoj ke KSâM?
To je dnes uÏ parlamentní strana a její

ve stﬁedu 26. února 2003 v 5:16.
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde 13. bﬁezna 2003
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Grebeníãek: u KSâM nemá
Ïádnou ‰anci

Praha-právo-PﬁestoÏe se bude
prezidentsk˘ kandidát Jan Sokol z vlastní
iniciativy je‰tû ucházet o hlasy
komunistick˘ch poslancÛ a senátorÛ, uÏ
teì je jasné, Ïe od nich hlasy nezíská.
“Jde o Sokolovo vidûní svûta, které je
diametrálnû odli‰né od na‰eho. U nás
nemá vÛbec Ïádnou ‰anci,” ﬁekl na dotaz
Práva pﬁedseda KSâM Miroslav
Grebeníãek. Podle nûj si Sokol pﬁed
váhajícími zákonodárci KSâM “definitivnû
zavﬁel dveﬁe” sv˘mi názory v sobotním
rozhovoru pro Právo. Kromû postojÛ k
sudetsk˘m NûmcÛm, církvím a
registrovanému partnerství mu komunisté
vyãítají, Ïe v minulosti podpoﬁil lustraãní
zákon, na základû kterého pokraãuje
“politické” pronásledování obãanÛ. Lze
oãekávat, Ïe dnes padnou i dotazy k
minulosti Sokolovy rodiny. Nûco uÏ
naznaãil v nedûli místopﬁedseda KSâM
Miloslav Ransdorf. Grebeníãek podle
sv˘ch slov tu‰í, co mûl na mysli: “Naznaãil
mi urãitá rezidua z konce druhé svûtové
války. Jsem v‰ak velmi ostraÏit˘.
Nemyslím, Ïe by se mechanicky mûlo
pﬁená‰et nûco z otce na syna.” I kdyÏ
nûkteﬁí komunisté pﬁed ãasem je‰tû
pﬁipou‰tûli, Ïe by sníÏili kvórum pﬁi
hlasování, tato varianta jiÏ padla. Nevûﬁí
totiÏ, Ïe Sokol bude mít podporu celé
vládní koalice. “Na to bych osobnû nikdy
ne‰el. PovaÏoval bych za nezodpovûdné,
aby byl tak dán prostor Janu Sokolovi,”
prohlásil Grebeníãek s tím, Ïe by to
“neustáli” pﬁed sv˘mi voliãi a
sympatizanty. ZároveÀ pﬁipustil, Ïe
Václav Klaus mÛÏe získat pár hlasÛ
komunistÛ. “Tûm, kteﬁí tvrdí, Ïe lep‰í
ﬁe‰ení na Hradû je ãestn˘ pﬁedseda ODS,
to já nevyvracím,” pﬁiznal Grebeníãek
situaci v klubu.
***

Sokol: mÛj otec zachránil
UMPRUM

Praha-právo/Kateﬁina Perknerová
Prezidentsk˘ kandidát vládní koalice Jan
Sokol pro Právo odmítl provûﬁování
spolehlivosti jeho rodiny jako “ohavn˘
rasistick˘ princip”. Reagoval tak na
nedûlní slova místopﬁedsedy KSâM
Miloslava Ransdorfa, kter˘ v Partii
televize Prima ﬁekl, Ïe prezident republiky
nepochybnû není ménû neÏ hraniãáﬁ,
jejichÏ spolehlivost se za první republiky
provûﬁovala nûkam aÏ do ãtvrtého kolena.
“Proto je tﬁeba se podívat na prezidentské
kandidáty i z toho hlediska, zda jejich
postoje mají nûjakou souvislost s
rodinn˘m zázemím,” uvedl Ransdorf. “To
je ohavn˘ rasistick˘ princip, kter˘ uplatnil
Hitler v Norimbersk˘ch zákonech proti
ÎidÛm. Pak se pouÏíval pﬁi kádrování,
které snad uÏ máme za sebou - ale
nûkdo moÏná ne,” ohodnotil podobné
postupy Sokol. Na otázku Práva, má-li
snad co tajit, sdûlil: “¤eknu vám
vzpomínku z dûtství: mohly mi b˘t tak
ãtyﬁi roky, pﬁi‰el táta domÛ cel˘ bled˘, Ïe
str˘ce Jarku sebrali Nûmci. UÏ jsme ho
nikdy nevidûli. Otec tehdy uãil na
Umûlecko-prÛmyslové ‰kole, coÏ nebyla
vysoká ‰kola, ale Nûmci ji chtûli také
zavﬁít jako hnízdo _levicov˘ch
intelektuálÛ´. Ti otce pﬁemluvili, aby se
jako rektor pokusil ‰kolu zachránit, coÏ
také svûdomitû dûlal.”
Potvrdil zároveÀ, Ïe otec za ‰kolu
pﬁevzal vyznamenání protektorátní vlády
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- Svatováclavskou orlici. “Stovka mlad˘ch
lidí tak mohla studovat, místo aby ‰li do
totálního nasazení,” vysvûtlil otcÛv postoj
Sokol. Jak uvedl, po válce “nûkdo na
otce vytáhl ãlánek, kde pr˘ velebil
,VÛdce´. Ukázalo se ale, Ïe ho redaktor
zfal‰oval - a tak se celá vûc rozplynula,
otec nebyl nikdy obvinûn ani podle tzv.
Malého dekretu a ve ‰kole uãil dál aÏ do
roku 1953, kdy dostal infarkt”. Sokol
doplnil, Ïe pozdûji tuto záleÏitost na nûj
jednou vytáhli kádrováci, ale UMPRUM
se za jeho otce postavila. “Takhle mÛÏe
vypadat zkoumání minulosti, kdyÏ je dûlají
kádrováci. Otec umﬁel pﬁed ‰estnácti lety.
Je to hozená ‰pína na skvûlého tátu,
kter˘ se nemÛÏe bránit,” uzavﬁel Sokol.
Na dotaz, zda Ransdorfova zveﬁejnûná
pochybnost nûjak zmûní jeho postoj ke
komunistick˘m poslancÛm, jejichÏ klub v
úter˘ nav‰tíví, Sokol rezolutnû ﬁekl:
“Naopak, já jsem vÏdycky vdûãn˘, Ïe se
to objeví vãas, neboÈ to, z ãeho má mít
ãlovûk strach, je, kdyÏ se taková vûc
vyvalí na poslední chvíli a nemÛÏete na ni
odpovûdût - tolik politické zku‰enosti
mám.” Podle nûj to sice je velmi citovû
zabarvená záleÏitost, ale uznává, Ïe
ãlovûk v jeho momentálním postavení
nemá soukromí. “Ten princip je ohavn˘,
ale v této atmosféﬁe se ãlovûk vûdomû
soukromí vzdává,” uvedl Sokol.
***

Provûfií kanceláfie ODS

PRAHA-právo/ãtk-Pﬁedseda
snûmovního branného v˘boru Jan Vidím
(ODS) pﬁedá dnes ministru vnitra
Stanislavu Grossovi (âSSD) adresy
regionálních kanceláﬁí tûch poslancÛ a
senátorÛ ODS, kteﬁí budou mít zájem,
aby je policie provûﬁila, zda nejsou
odposlouchávány. Vidím odhadl, Ïe
v˘sledky by mohly b˘t známy do tﬁí t˘dnÛ.
V kanceláﬁích pﬁímo v parlamentu se
zatím podobná kontrola nechystá. “Kdyby
v kanceláﬁi ve Snûmovnû byla umístûna
operativní technika, tak to uÏ není skandál,
to uÏ je katastrofa,” ﬁekl Vidím Novû.

***

Klienti Union banky se
penûz hned tak nedoãkají

Praha-právo/Martina MartinoviãováPokud se v pﬁípadû Union banky nenajde
jiné ﬁe‰ení, musí klienti poãítat s tím, Ïe
ãást sv˘ch uloÏen˘ch penûz uvidí moÏná
aÏ za pÛl roku. To je nejzaz‰í termín,
dokdy musí Fond poji‰tûní vkladÛ (FPV)
pﬁipravit ve‰keré podklady pro v˘platu
klientÛ a vybrat banku, pﬁes niÏ se budou
v˘platy poji‰tûn˘ch vkladÛ realizovat.
Union banka má totiÏ asi 250 tisíc klientÛ
a lze oãekávat, Ïe pﬁíprava podkladÛ,
které by musela odevzdat Fondu poji‰tûní
vkladÛ, by jí zabrala nejspí‰e nûkolik
mûsícÛ. “V‰e záleÏí na podkladech, které
nám musí pﬁipravit a poslat banka”, uvedl
pro Právo Pavel Trnka, v˘konn˘ ﬁeditel
Fondu poji‰tûní. My zatím nemáme v
ruce nic, v pondûlí jsme dostali oznámení
o tom, Ïe Union banka není schopna
dostát sv˘m závazkÛm, dodal. Podle nûj
musí fond podle zákona o bankách zahájit
v˘platu vkladÛ do tﬁí mûsícÛ, ov‰em v
pﬁípadû nedostatku podkladÛ od banky
mÛÏe b˘t lhÛta o dal‰í tﬁi mûsíce
prodlouÏena. To by znamenalo, Ïe v
nejhor‰ím by klienti dostali svoje náhrady
aÏ v srpnu. Fond podle Trnky v kaÏdém
pﬁípadû vyÏaduje ke smlouvám je‰tû
kopie, coÏ u 250 tisíc klientÛ jistû zabere
nûjak˘ ãas. Jde o zhruba tisíc balíkÛ
papíru, uvedl.
V pﬁípadû Union banky by vlastnû Fond
vyplácel náhrady vkladÛ klientÛm
jedenácté banky. Jak Trnka uvedl, zatím
nejvíce klientÛ banky, pro níÏ bylo
zapotﬁebí pﬁipravit v˘platu náhrad, bylo
‰estnáct tisíc. “Bance to trvalo necelé tﬁi
mûsíce, neÏ pro nás pﬁipravila ve‰keré
potﬁebné podklady”, uvedl Trnka. Z toho
tedy lze vyvodit, Ïe pracovníkÛm Union
banky, jeÏ má zhruba patnáctkrát více
klientÛ, zabere tato práce spí‰e mûsíce
neÏ t˘dny ãasu. Poté, co bude mít Fond
poji‰tûní ve‰keré podklady, bude trvat uÏ
jen zhruba ãtrnáct dní, neÏ bude vybrána
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banka, která by náhrady vyplácela, a
ve‰keré dokumenty pﬁebrala. Klienti
krachující Union banky tedy zatím
nemohou dûlat nic, neÏ ãekat. Je
samozﬁejmû dobré pﬁipravit si ve‰keré
dokumenty o vlastnictví bûÏného úãtu ãi
vkladu. Fond by vyplácel 90 procent z
objemu vkladu vãetnû úroku ke dni v˘platy
náhrady, kterou FPV urãí. âeská národní
banka zahájila s Union bankou v pátek
správní ﬁízení o odnûtí bankovní licence.
Banka dostala ãas na vyjádﬁení do 3.
bﬁezna. Poté âNB posoudí její situaci a
rozhodne. Majitel Union banky, italská
skupina Invesmart, se zatím snaÏí dál o
situaci jednat s centrální bankou i
akcionáﬁi.
***

Pilot zahynul
v troskách L-159
Pﬁíbram-právo (ada, nig, trj, zde)Vzdu‰né síly ãeské armády postihla dal‰í
tragická nehoda. Zhruba v 11.15 hodin
se ve vojenském v˘cvikovém prostoru v
Jincích u Pﬁíbrami zﬁítil letoun L-159 Alca.
Pilot, kter˘ patﬁil k nejzku‰enûj‰ím
vojensk˘m letcÛm, nehodu nepﬁeÏil. Jde
o první pﬁípad zﬁícení tohoto nového
podzvukového bitevníku z Aera
Vodochody. KvÛli nehodû zastavil velitel
vzdu‰n˘ch sil Jan Vachek aÏ do odvolání
v‰echny lety na tûchto podzvukov˘ch
bitevnících. Tﬁicetilet˘ pilot, kapitán
ãáslavské základny Petr Va‰íãek, kter˘
mûl na L-159 nalétáno pﬁes 270 hodin,
pﬁiãemÏ ve vzduchu byl celkovû pﬁes tisíc
hodin, se nestihl katapultovat.
Vachek uvedl, Ïe se muÏ podílel na
vojskov˘ch zkou‰kách v˘zbroje letounu
doma i v zahraniãí. Pilot mûl podle nûj za
sebou lékaﬁskou prohlídku, kterou
absolvoval zhruba pﬁed t˘dnem. Podle
informací Práva byl svobodn˘, oba jeho
rodiãe jsou invalidní. O tragédii byli
okamÏitû informováni. “Na základû mé
osobní náv‰tûvy místa havárie a
dosavadních poznatkÛ mohu vylouãit, Ïe
Pokraãování na str. 8

Petr ChudoÏilov: Viditelnost tﬁi sta kilometrÛ

Z knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin
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z práporu r˘chleho nasadenia v Martine.
„Pod eskaláciou napätia niektorí z
jednotky odi‰li,“ priznal veliteº jednotky
Ladislav Svatík. Dôvody mali rodinné,
zdravotné, ale aj bezpeãnostné.
Ministerstvo obrany odmietlo zverejniÈ
ãasy a miesta odletov. „Je to ochrana
vojakov a ich rodín,“ tvrdí minister Ivan
·imko.
Transport ministerstvo zabezpeãilo
dohodou s ruskou stranou lietadlami typu
An-124 Ruslan za zhruba 138 miliónov
korún. Rokuje sa s Ameriãanmi, ktorí
Na i idú do Kuvajtu
moÏno prepravu zaplatia. ëal‰ích takmer
BRATISLAVA - sme-UÏ túto sobotu 200 miliónov korún zhltne nákup
bude v Kuvajte v kempe Doha 69 na‰ich materiálu, obstaranie kontajnerov,
profesionálnych vojakov chemickej roty techniky, pobyt a samotné pôsobenie
jednotky. Na‰a jednotka zloÏená z
Intensive one-to-one
dobrovoºníkov bude pôsobiÈ v rámci
Czech language training. spoloãného ãesko-slovenského práporu.
„Pôjde o prápor, ktor˘ bude maÈ unikátny
Hana Smithin M.A.,
charakter,“ vyhlásil ·imko.
V‰etci museli prejsÈ bezpeãnostn˘mi
Phone: 905/841-4415
previerkami, ale u niektor˘ch sa nestihli,
E-mail:
preto museli byÈ vystriedaní a ur˘chlene
hjsmithin@sympatico.ca museli byÈ docviãení noví vojaci.
1301-4
***
Pokraãování ze str. 7

by ‰lo o leteckou nekázeÀ,” ﬁekl Vachek.
Pilot podle nûj nevyslal nouzov˘ signál.
“Bylo to v lokalitû Houpák, kde je letecká
stﬁelnice, dopadová plocha s obrovsk˘m
terãem,” popsal Právu Franti‰ek Zakopal,
kaplan a mluvãí posádky v Jincích. Na
otázku, zda tedy pilot stﬁílel, Zakopal
odpovûdûl: “Nevím, ale snad se k tomu
chystal, letadla na tom místû nedûlají nic
jiného.
***

‰

·koláci utiekli z horiacej
chaty v pyÏamách

CZ Financial
Services
Hypotéky, pÛjãky,
osobní pÛjãky, pÛjãky
pro malé podniky,
nové pÛjãky pro podnikání,
rezidenãní a podnikové
hypotéky
Va‰e Ïádost bude vyﬁízena
bez ohledu
na vá‰ bankovní profil
SluÏby je moÏné dostat
v ãe‰tinû i angliãtinû

416/760-9215
Vzkaz pro pana B.,
kter˘ si na Vánoãních trzích v
Restauraci Praha, dne 16. prosince
koupil u stánku JN Czech Bookstore
knihy za 66 dolarÛ a kter˘ asi ztratil
mou adresu: Zavolejte mi na

416/289-2476. Dûkuji!
1304-p

Novû otevﬁené moderní

kadeﬁnictví
„Ananas“
specializované
na nûkolikatónové barvení vlasÛ
a moderní stﬁihy
50 % sleva pro nové zákazníky

„Hlavne, Ïe sa nikomu niã nestalo,“
zareagoval vãera otec po návrate dcéry
z lyÏovaãky. Takmer 40 ‰kolákov muselo
utiecÈ pred ohÀom, ktor˘ zachvátil
rekreaãnú chatu v Mojtíne v Púchovskom
okrese. Do niekoºkostupÀového mrazu
vybehli deti bosé a v pyÏamách. Vãera o
‰tvrtej ãakalo pred Základnou ‰kolou na
Lazaretskej ulici v Bratislave na návrat
detí z Mojtína mnoho rodiãov. Väã‰ina
‰kolákov sa im hneì, ako vystúpili z
autobusu, vrhla s plaãom do náruãia
***
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Vondráãková se tajnû
vdala na Karl‰tejnû

¤itka-právo/Tomá‰ Urban-Populární
ãeská zpûvaãka Helena Vondráãková se
v sobotu v kapli hradu Karl‰tejn provdala
za podnikatele, o tﬁináct let mlad‰ího
Martina Michala. Zatímco Vondráãková
se vdávala podruhé, pro jejího manÏela
se jedná uÏ o pátou zku‰enost. Exkluzívní
práva na focení a zpravodajství ze svatby
prodala Vondráãková, po vzoru nejvût‰ích
svûtov˘ch celebrit, bulvárnímu tisku.
Místo, kde se bude obﬁad konat, bylo do
poslední chvíle pod nejvy‰‰ím utajením,
neznala je pr˘ ani vût‰ina svatebních
hostÛ. Ti se zaãali sjíÏdût uÏ po deváté
hodinû k domu Vondráãkové v ¤itce u
Prahy, kde pﬁed branou stﬁeÏenou
bodyguardy ãekalo nûkolik televizních
‰tábÛ, fotografové a novináﬁi. Mezi
pﬁijíÏdûjícími hosty nebyly Ïádné hvûzdy
z pódií ani televizních obrazovek, pﬁátelé
ze showbyznysu dorazili aÏ na svatební
veãírek v luxusním ﬁiteckém klubu.
Nevûstin svûdek a ‰éf klubu Amfora Petr
Salava, kter˘ pﬁi‰el v náruãi se svatebními
dary, prohlásil, Ïe sám je‰tû neví, kde se
svatba odehraje. “Helena se to snaÏila
hroznû tajit a opravdu to nikomu neﬁíkala
a já nemûl dÛvod to z ní mámit,” prohlásil
Salava. “Pro Helenu i pro Martina mám
jako svatební dar tenisky, oba jsou
náruÏiv˘mi tenisty. Myslím, Ïe budou v
Ïivotû stát poﬁád na jedné stranû kurtu.
Je to nádhern˘ pár a vidíte na nich, jak se
milují,” dodal Salava.
Zpûvaããin manaÏer Janis Sidovsk˘
obãas vyrazil z vilky k plotu a novináﬁÛm
nûco sdûlil. “âástka, kterou Helena
dostala za exkluzivní zpravodajství ze

svatby, není nijak závratná,” prohlásil
Sidovsk˘. Na dotaz, proã takové utajení,
jen krãil rameny. “KdyÏ pojedete za
kolonou, místo zjistíte,” ﬁekl s úsmûvem.
V poledne Právu ﬁekl Sidovsk˘ mobilním
telefonem: “Svatba bude v jednu na
Karl‰tejnû!” Po dvanácté hodinû pﬁijel
pﬁed dÛm Vondráãkové autobus pro
hosty. Ti zaãali pomalu nastupovat a z
garáÏe vyjely rychle za sebou ãtyﬁi
identické limuzíny s kouﬁov˘mi skly. Dvû
mûly na poznávací znaãce jméno Helena,
dvû Martin. Netrvalo ani dvacet minut a
vozidla zajela na nádvoﬁí hradu a
okamÏitû za nimi zapadla tûÏká vrata.
Svatby v hradní kapli se zúãastnili jen
novomanÏelé a svûdci Petr Salava a
Zuzana Baudy‰ová, ﬁeditelka Linky
bezpeãí.
Svatební hostina se konala v nijak
luxusní restauraci Pod draãí skálou, pﬁímo
pod hradem. KdyÏ pﬁed objektem zastavil
vÛz se jménem Helena a vystupovala
blond˘na v ‰atech barvy ‰ampaÀského,
vzbudilo to ruch nejen mezi novináﬁi, ale
i nûkolika turisty, kteﬁí vyrazili na sobotní
v˘let. Nebyla to v‰ak pravá nevûsta, jen
Vondráãkové dvojnice. Doprovázel jí
manÏel svûdkynû Michala, astrolog
Antonín Baudy‰. “Sranda musí b˘t,”
prohlásil b˘val˘ ministr, proslaven˘
stﬁelbou v letadle.
Auto s novomanÏeli projelo k restauraci
vraty v letní zahrádce, hlídané ochrankou,
a oba spûchali rovnou do útrob podniku.
Pﬁi obûdû pro tﬁicítku hostÛ se podávala
zvûﬁina, hlavním chodem byly srnãí
medailonky.
Vondráãková ani z auta nezamávala
padesátce sv˘ch spolubydlících z vesnice
¤itka, kteﬁí se shromáÏdili pﬁed klubem,
kde se konal svatební veãírek, leÏícím asi
sto metrÛ od jejího bydli‰tû. Tam pﬁijel
napﬁíklad Karel Gott, Felix Slováãek,
Hana Zagorová a ·tefan Margita i mnoho
dal‰ích populárních osobností. Celkem
se poãítalo asi se tﬁemi stovkami osob.
Mezi nimi v‰ak chybûl Vondráãkové bratr
Jiﬁí, kter˘ má vÛãi Ïenichovi Michalovi
silnou averzi. Vadí mu, Ïe b˘val˘ majitel
letecké spoleãnosti Air Terrex a
fotbalov˘ch klubÛ v Xaverovû a v Kladnû
byl pﬁed ãasem podezﬁel˘ z podvodÛ,
kdyÏ mûl ruãit za obrovské úvûry
neexistujícícm majetkem. V letech 1996
a 1997 strávil Michal rok a pÛl ve vazbû.
***

Dal‰í poslanci ODS ohlásili
odposlech

Praha-právo/Marie Königová-Poãet
poslancÛ, kteﬁí mají podezﬁení, Ïe byli
nûk˘m odposloucháváni, vzrostl o
víkendu o dal‰í tﬁi. Dva jsou z ODS a tﬁetí
z KDU-âSL. Po ‰éfu poslaneckého klubu
ODS Vlastimilu Tlustém dostal do své
hlasové schránky mobilu podezﬁel˘
záznam hovoru také jeho stranick˘
kolega, ‰éf kontrolního orgánu pro BIS
Jan Klas a jiÏ pﬁed mûsícem nechala
obdobnou zku‰enost bez pov‰imnutí dal‰í
poslankynû ODS ZdeÀka Horníková. AÏ
nyní, poté, co se objevila oznámení
Tlustého a Klase, si podle sv˘ch slov
uvûdomila, Ïe by mohlo jít o stejn˘ pﬁípad.
V nedûli pak ministr vnitra Stanislav Gross
(âSSD) oznámil, Ïe mu telefonicky ohlásil
stejn˘ pﬁípad i místopﬁedseda Snûmovny
Jan Kasal (KDU-âSL), kter˘ tomu v‰ak
podle ministra nepﬁikládal ani nepﬁikládá
pﬁíli‰ velk˘ v˘znam.
Policie okamÏitû zareagovala a
prohlédla regionální kanceláﬁe poslancÛ
ODS, ve kter˘ch mûlo k odposlechu dojít.
Ani v Rakovníku, kde sídlí Tlust˘, ani v
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Klasovû kladenské kanceláﬁi nic nena‰la.
Policie v‰echny pﬁípady dále pro‰etﬁuje
a bude se jimi zab˘vat i snûmovní komise
pro kontrolu policejních odposlechÛ.
Pﬁedseda snûmovního branného v˘boru
Jan Vidím (ODS) poÏádá ministra vnitra,
aby policejní experti prohlédli v‰echny
kanceláﬁe poslancÛ a senátorÛ ODS v
praÏsk˘ch budovách parlamentu i v
regionech a provûﬁili, zda nejsou
odposlouchávány. “Musím se pﬁiznat, Ïe
mi to pﬁipadá ponûkud prazvlá‰tní. Je
opravdu zapotﬁebí, aby technici a také
provozovatelé mobilních sítí dokázali
jasnû odpovûdût na otázku, jestli ty
záleÏitosti nemohou b˘t ponûkud prost‰í,”
komentoval situaci Gross vãera v
podveãer v âeském rozhlasu.
Podle premiéra Vladimíra ·pidly
zveﬁejnûní pﬁípadÛ mÛÏe zmaﬁit ‰anci na
ﬁádné objasnûní. “Je smutné, Ïe v
okamÏiku, kdy je tato vûc ﬁeãena takto
veﬁejnû, prakticky není moÏnost ji dobﬁe
pro‰etﬁit,” ﬁekl v nedûli novináﬁÛm. Kasal
znepokojen ale není. Vzkaz na mobilu si
jako odposlech totiÏ nevykládá. “Já bych
to odposlechem nenazval. To by bylo
nûco tak amatérského, Ïe se tím necítím
nijak ohroÏen,” ﬁekl Právu. Jak uvedl
Klas, bezprostﬁednû po zji‰tûní, Ïe mu
operátor odeslal hlasovou zprávu do
schránky, kterou ani nemá aktivovanou,
se obrátil na Eurotel s Ïádostí o vysvûtlení.
“Bylo mi ﬁeãeno, Ïe skuteãnû mi byly
doruãeny dvû zprávy, ale Ïe v této chvíli
nejsou schopni mi ﬁíci, odkud ta zmínûná
hlasová zpráva pro mû pﬁi‰la,” tvrdil Klas.
Podle nûho takové zji‰tûní nemÛÏe b˘t
pro Eurotel problém: “Já budu trvat na
tom, aby mi tuto informaci poskytli.
Technické moÏnosti na to urãitû mají.
UráÏí mû vyjádﬁení tiskového mluvãího
této spoleãnosti, Ïe jsme si mohli zprávy
poslat sami, a protoÏe jsme si je nevybrali
ze schránek, tak se nám za deset dní
vrátily zpátky. Ne, takoví dementi nejsme,”
ohradil se Klas proti slovÛm tiskového
mluvãího Eurotelu v televizi. Klas je
zklamán, Ïe zatím jak jeho operátor, tak
pﬁedev‰ím premiér ·pidla, kter˘ má na
starost BIS, na jeho pﬁípad nezareagovali:
“JestliÏe to dokázali velice rychle a
jednoznaãnû vojáci a ministr vnitra, pak
nevím, proã stejnû dÛslednû nepostupuje
Eurotel a zejména premiér, pod nûjÏ
náleÏí civilní kontrarozvûdka,” prohlásil
Klas. ·pidla se podle svého vyjádﬁení
pﬁed novináﬁi nemûl ãas zab˘vat jin˘m
pﬁípadem neÏ Tlustého. Mluvãí Eurotelu
Jan Kuãmá‰ âTK ﬁekl, Ïe sama
spoleãnost nemÛÏe zaãít provûﬁovat
obsah zpráv a zji‰Èovat, kdo je poslal.
Musela by o to podle nûj poÏádat policie
nebo majitel pﬁíslu‰ného mobilu, coÏ bude
v pﬁípadû uveden˘ch poslancÛ asi
Snûmovna. Klas sice nepovaÏuje za
náhodu, Ïe za 48 hodin dva poslanci
ODS dostali do schránek podobné
zprávy, ale nedává to do souvislosti s
nûjakou akcí namíﬁenou proti ODS:
“Nevidím za tím politickou akci proti ODS
a jen jsem v této souvislosti zmínil blíÏící
se volbu prezidenta. Nic váÏného jsem
tím nemyslel,” ﬁekl.
Premiér ·pidla, kter˘ je ‰éfem v˘boru
pro zpravodajskou ãinnost, pﬁipustil, Ïe
je velmi moÏné a technicky velmi snadné
odposlouchávat témûﬁ kohokoli. “Také
se mnû staly pﬁíhody podobného typu.
Vût‰inou jsem v‰ak pro nû na‰el dost
pﬁijatelné vysvûtlení,” ﬁekl âTK a dodal,
Ïe nemÛÏe komentovat, proã se poslední
pﬁípady t˘kají právû ODS. Ministr vnitra
Gross nechal zkontrolovat evidenci
odposlechÛ a vylouãil, Ïe by za touto vûcí

stála policie. “MÛÏeme jednoznaãnû ﬁíci,
Ïe Policie âR, obraznû ﬁeãeno, v tomto
nejede,” prohlásil v televizním zpravodajství. Ani poslanci pﬁíli‰ nevûﬁí, Ïe by
‰lo o akci, za kterou by byly státní orgány:
“Pﬁipadá mi naivní, Ïe by to byly sloÏky
státu, které by si takto zahrávaly s
ústavními ãiniteli, Ïe by je chtûly nûjak
upozornit, Ïe jsou nahráváni. To mi
pﬁipadá absurdní,” ﬁekl Klas a dodal, Ïe
jde zﬁejmû o nûjakou soukromou aktivitu.
Policie a civilní i vojenská kontrarozvûdka
jiÏ v pátek vylouãily, Ïe by Tlustého
odposlouchávaly. KlasÛv pﬁípad se
provûﬁuje, ale podle âTK vojenské tajné
sluÏby uÏ ústy svého ﬁeditele Jiﬁího Giesla
oznámily, Ïe ani s tímto údajn˘m
odposlechem nemají nic spoleãného.
MoÏnost, Ïe by policejní sloÏky
odposlouchávaly Tlustého a Klase,
vylouãil i ‰éf snûmovní komise pro
kontrolu pouÏití odposlechu policií Jiﬁí
Bíl˘ (ODS), podle nûhoÏ se pﬁípadem
Horníkové bude jeho komise zab˘vat v
úter˘.
Ve v‰ech pﬁípadech probûhla akce
shodnû. Poslance upozornil Eurotel
textovou zprávou, Ïe mají v hlasové
schránce vzkaz. Pﬁi jeho poslechu zjistili,
Ïe jde o záznam jejich star‰ího rozhovoru.
U Tlustého to byla diskuse o vãelaﬁsk˘ch
subvencích, Klas hovoﬁil se svou
asistentkou. Podle Vladimíra Draho‰e ze
spoleãnosti, která se ochranou proti
odposlechu zab˘vá, je malá ‰ance, Ïe by
se podaﬁilo odhalit pﬁípadné strÛjce
odposlechÛ. “DokáÏeme odposlouchávací zaﬁízení najít, ale to, kdo konkrétnû
techniku v objektu nainstaloval, uÏ zjistit
nelze. Myslím si, Ïe pokud byly
poslanecké kanceláﬁe opravdu
odposlouchávány, tak má policie jen velmi
malou ‰anci najít osoby, které to mají na
svûdomí,” ﬁekl Draho‰ âTK. Jeho
spoleãnost loni u sv˘ch klientÛ
zkontrolovala 14 tisíc metrÛ ãtvereãních
podlahov˘ch ploch a na kaÏd˘ch 550
metrÛ pﬁipadl jeden nalezen˘ odposlech.
Podle informací spoleãnosti nyní v âR
funguje kolem 90 firem, které obchodují s
odposlechov˘mi prostﬁedky. Dal‰ích více
neÏ 3600 koncesovan˘ch detektivních
kanceláﬁí tuto techniku vyuÏívá.
***

M⁄tve zvieratá leÏali
na dvore

ZEMPLÍNSKA ·IROKÁ-sme(tasr)-Situácia
vo veºkov˘krmni o‰ípan˘ch v obci Zemplínska
·iroká v Michalovskom okrese sa cez víkend
zlep‰ila. Asi päÈdesiat o‰ípan˘ch zo
sedemapoltisícového chovu uhynulo e‰te v
polovici januára a dodnes sú ich telá poloÏené
pred ma‰taºami v˘krmne, ktorá patrí Agro
poºnohospodárskemu druÏstvu Palín.
Dôvodom je, Ïe druÏstvo neuhradilo platby za
ich odvoz asanaãnej sluÏbe.
DlÏoby Palína nitrianskej asanaãnej firme
sú 60-tisíc. „To bol dôvod, Ïe od polovice
januára sa uhynuté zvieratá hromadili na
farme,“ povedal predseda druÏstva Ján ·imko.
Úhyn o‰ípan˘ch oznaãil za prirodzen˘ úbytok
na také veºké mnoÏstvo chovu v rámci farmy.
Väã‰ím problémom v‰ak je exekúcia, ktorá
pripravila podnik prakticky o v‰etky
mechanizmy vrátane cisternov˘ch vozidiel
na odvoz fekálií a moãovky, nevyhnutn˘ch na
zabezpeãenie plynulého a zdravotne
bezchybného v˘krmu o‰ípan˘ch. Exekútorsk˘
úrad nebral ohºad na mnoÏstvo
hospodárskych zvierat, nielen o‰ípan˘ch, ale
aj hovädzieho dobytka na ìal‰ích ‰tyroch
farmách, a odpredal potrebné mechanizmy
na odvoz fekálií a v˘krm zvierat. KeìÏe
druÏstvu zostalo iba jedno vy‰e 15-roãné
vozidlo na v˘voz fekálií, dostala sa moãovka
aÏ nad úroveÀ podlahy.
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„Ohrozenie zdravia okolitého obyvateºstva
v súãasnosti v súvislosti s uhynut˘mi
zvieratami na farme, ktorá je od obce vzdialená
asi 500 metrov, nehrozí,“ kon‰tatoval riaditeº
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
v Michalovciach Jozef Hajduk. Dodal, Ïe
exekuãn˘ úrad nere‰pektoval zákaz vstupu
na farmu, ktor˘ správa vydala e‰te v novembri
minulého roku v súvislosti s prípadom
dyzentérie.
Dnes ráno po dohode s asanaãn˘m ústavom
sa má zaãaÈ s odvozom uhynut˘ch zvierat.
Hajduk potvrdil, Ïe moãovka, ktorú
poºnohospodári pre nedostatok mechanizmov
nemohli odãerpaÈ, sa v súãasnosti nachádza
uÏ pod hladinou podlahy. Do ãerpania fekálií
boli podºa predsedu druÏstva Jána ·imka
zapojené okrem starého 20-roãného vozidla
druÏstva aj fekálne vozidlá z okolit˘ch
poºnohospodárskych subjektov.
Kompetentní uvaÏujú o podaní trestného
oznámenia na dosiaº neznámeho páchateºa,
ktor˘ v piatok z veºkov˘krmne odviezol
mechanizmy slúÏiace pre Ïivoãí‰nu v˘robu.
Keì polícia odhalí konkrétneho páchateºa,
hrozí mu finanãn˘ trest vo v˘‰ke od päÈstotisíc
do jedného milióna korún.
***
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Národní divadlo se louãilo
s velk˘m hercem

Praha-právo/Eva Zajíãková-Obdivovatelé, pﬁátelé herci a umûlci se rozlouãili
v zaplnûné budovû Národního divadla v
Praze s velk˘m hercem Miroslavem
Horníãkem. Pomalu a ti‰e procházeli lidé
do hledi‰tû, zastavovali se pﬁed
katafalkem s rakví, nûkteﬁí pokládali
kvûtiny. U rakve s umûlcov˘mi ostatky se
na jevi‰ti stﬁídali herci Boris Rösner,
Vladimír Javorsk˘, Jaroslava Adamová,
Kvûta Fialová, Eva Salzmannová, Josef
Vinkláﬁ, Radovan Lukavsk˘, Sa‰a
Ra‰ilov, Lubomír Lipsk˘ a dal‰í. âlenem
ãinohry ND byl v‰estrann˘ umûlec
Miroslav Horníãek, kter˘ zemﬁel v sobotu
15. února ve vûku nedoÏit˘ch 85 let, od
roku 1949 do roku 1955, tedy ‰est let.
Jeho následující spolupráce s Janem
Werichem byla umûlecky v˘znamnûj‰í,
pﬁesto si ãeská první scéna jeho krátkého
úãinkování dodnes váÏí, uvedl její ﬁeditel
Daniel Dvoﬁák. “Dokázal mluvit sám za
sebe v dobách, kdy kaÏd˘ projev
kulturnosti byl podezﬁel˘,” pﬁipomnûl.
Pavel Bobek zazpíval hit Blueberry Hill,
znûlku televizních HovorÛ H. S umûlcem
se rozlouãil i Jiﬁí Such˘. “Pro humor je ãím
dál tím ménû prostoru. I to je motiv k
zamy‰lení, kter˘ nám tu Horníãek
zanechal,” uvedl. Ministr kultury Pavel
Dostál vzpomnûl na Miroslava Horníãka
jako na pﬁítele, pohﬁbu se úãastnil jako
host i Václav Klaus. Obﬁad zakonãila
státní hymna, herci utvoﬁili zástup, jímÏ
pronesli rakev ven a pﬁed divadlem mu
naposledy zatleskali. Rakev s ostatky
byla poté pﬁevezena do Liberce ke
kremaci, urna s popelem bude uloÏena v
rodinném hrobû v nedaleké Kytlici.

„Retroaktivita zákona nám narobila problémy.
Proces sa spomalil, napríklad na doklad na
lekársku prehliadku sa ãaká aj ‰tyri mesiace,“
hovorí Jozef Burza, prezident Kanadskoslovenskej obchodnej komory.
Hoci sa situácia postupne upokojuje, ãakacie
lehoty na vydanie víz sú stále pomerne dlhé najmä preto, Ïe je potrebné vybaviÈ Ïiadosti,
ktoré doteraz pre nov˘ zákon stáli.
Vzhºadom na udalosti z 11. septembra 2001
v USA si Kanada chce kaÏdého uchádzaãa
ão najdôkladnej‰ie preveriÈ. Sprísnili sa
zdravotné prehliadky (pribudli testy na HIV) i
overovanie údajov vo formulári. Uchádzaã
musí uÏ pri podaní Ïiadosti, a nie aÏ pri
interview, dokladovaÈ, Ïe má peniaze.
Horná hranica veku uchádzaãa sa zv˘‰ila
zo 44 na 49 rokov - ºudí v takom veku iné
krajiny neberú. Zmenou k lep‰iemu je aj to, Ïe
staãí preukázaÈ asi aÏ o dvetisíc kanadsk˘ch
dolárov menej ako doteraz.
Zjednodu‰ila sa aj administratíva po príchode
do Kanady. Imigraãné víza sa dávajú do
pasov, zaviedol sa preukaz trvalého pobytu,
uvoºnil reÏim pobytu mimo územia Kanady.
Po príchode staãí z päÈroãnej lehoty v Kanade
stráviÈ dva roky ãistého ãasu.
Najväã‰í záujem slovensk˘ch imigrantov je
o Britskú Kolumbiu (najmä Vancouver), ìalej
o Toronto a Calgary. V roku 2002 sa do
Kanady vysÈahovalo asi päÈsto Slovákov.
Ako to bolo predt˘m
* bodovali sa jednotlivé povolania (podºa
potreby kanadského trhu práce), menej
záleÏalo na tom, ãi má uchádzaã
vysoko‰kolské, alebo stredo‰kolské
vzdelanie
* ideálna veková hranica imigranta sa
pohybovala od 21 do 44 rokov
* znalosÈ anglického jazyka sa overovala
rozhovorom, staãila v podstate základná
znalosÈ
* za vzdelanie partnera uchádzaã
nemohol získaÈ body
* hodnotilo sa aj miesto, kam uchádzaã
chcel ísÈ - tzv. demografick˘ faktor
* pri interview musel ãlovek doloÏiÈ
bankov˘ v˘pis, Ïe má dostatok peÀazí na
preÏitie ‰iestich mesiacov (jedna osoba 12
000 kanadsk˘ch dolárov, dve osoby 14
000)
Ako je to po novom
* boduje sa v˘‰ka ukonãeného vzdelania
(magisterské a inÏinierske je za 25 bodov,
bakalárske za 22, nadstavbové za 15 a
stredo‰kolské za 12)
* horná veková hranica sa posunula na 49
rokov
* znalosÈ jazyka sa boduje, kaÏd˘ musí
doloÏiÈ medzinárodn˘ certifikát, najlep‰ie z
IELTS testu. ëal‰ie body môÏe získaÈ za
francúz‰tinu (na základe vykonan˘ch TEF
testov)
* bonus môÏe imigrant získaÈ za priameho
príbuzného v Kanade, za vysoko‰kolské
vzdelanie partnera, za pracovnú ponuku
schválenú pracovn˘m úradom Kanady alebo
za aspoÀ dvojroãné ‰túdium v Kanade
* nehodnotí sa, akú provinciu si uchádzaã
vybral za cieº
* uÏ pri podaní Ïiadosti musí uchádzaã
dokázaÈ, Ïe má 9186 kanadsk˘ch dolárov, 2
osoby 11 482 dolárov
***
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Restaurants-Deli's

Ruppelt
European Deli
258 Markham Rd.
Scarborough, On.
M1J 3C5
416/266-7328

Vám ponúka predaj
* domácich klobás, salámov a párkov
* ãerstvého mäsa
* ‰alatov
* eurposk˘ch cukrovinek
KaÏd˘ ‰tvrtok - Seniors Day
10% off!!!

Otvoreno:
Út.-st.: 9:00-18:00
‰t.-pia: 9:00-19:00
so: 8:00-17:00

Dovoz potravin z âech, Moravy
a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

416-504-5787
638 QUEEN ST. W.
TORONTO, ONT. M6J 1E4
* PraÏské uzeniny
* Cukráﬁské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy
* Knedlíky v‰eho druhu
* Dennû ãerstvá a chutná jídla

Pﬁijmeme prodavaãku do
Deli ve Scarborough
Part time!
Volejte: 416/266-7328!
303-4

***

Kanada má záujem
o vysoko‰kolákov

BRATISLAVA-sme/SO≈ A REBROVÁ-Po
dvanástich rokoch Kanada zmenila imigraãn˘
zákon. Odteraz sa uÏ pri posudzovaní Ïiadosti
o trval˘ pobyt nebudú bodovaÈ jednotlivé
povolania, ale v˘‰ka vzdelania, dæÏka odbornej
praxe, znalosÈ jazykov ãi vek uchádzaãa.
·ancu ÏiÈ a pracovaÈ v Kanade dostanú aj
uãitelia, lekári, právnici, tréneri, maliari. V
minulosti si Kanada chránila domáci trh a
povolenia im nedávala. Zmen‰ia sa v‰ak
‰ance ºudí, ktorí majú len stredo‰kolské
vzdelanie.
Zákon platí od 28. júna 2002 a t˘ka sa
v‰etk˘ch Ïiadostí podan˘ch po 1. januári 2002.
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SOPHIA’S BASKET DELI
714 Lakeshore Rd. E - Mississauga. Tel.: 905-271-0572

Zveme na lahÛdky!
Novinka: Domácí klobásy, uzená ‰unka a kabanosy!
V‰e na pﬁírodním dﬁevû, bez chemick˘ch pﬁísad.
Domácí sádlo a zabíjaãka!
Pirohy: 100 pirohÛ za 20 dolarÛ.

Dovoz potravin z âech a Slovenska
Matonka, znojemské okurky, hoﬁãice, zelí,
Máme rozdílné druhy chleba, cukrovinky.
Na‰í specialitou jsou obloÏené mísy (druhá za poloviãní cenu)

Sophia's Basket Deli a Patricia

10
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Zprávy âSSK
PovodÀov˘ fond

AÏ do prosince chodily do kanceláﬁe
âSSK peníze od ‰tûdr˘ch dárcÛ na
pomoc obûtem hrozn˘ch povodní v âeské
republice. Pak teprve se sbírka uzavﬁela.
Celkov˘ v˘nos sbírky byl 91 990,50 od
615 dárcÛ. Hledali jsme organizaci, která
má kanadské charitativní ãíslo, aby mohla
vydat dárcÛm stvrzenky pro daÀovou
úlevu a která by zároveÀ mohla pﬁevézt
peníze do âR a dát je na námi urãen˘ a
dobﬁe pro‰etﬁen˘ objekt. Nebyl to vûru
lehk˘ úkol.

Hledáme paní na
pﬁíleÏitostní hlídání
dítûte!
Volejte Ivana nebo
Zuzku: 416/306-0524.

Na‰li jsme na návrh Ale‰e Bﬁeziny
organizaci ADRA (Adventist Development and Relief Agency), která existuje
ve 120 zemích. Specializuje se na
poskytnutí pomoci pﬁi pohromách jako
jsou povodnû a zemûtﬁesení, zlep‰ení
zdravotní péãe, vzdûlání, zkvalitnûní
v˘Ïivy a pitné vody, snaÏí se o
rovnoprávnost Ïen, pomáhá malému
podnikání v chud˘ch zemích. Dobroãinná
práce ADRY pomohla miliónÛm lidí a
zlep‰ila jejich Ïivot. Vloni v Kanadû
pomohla ve více jak 145 komunitách.
Obstarává jídlo, ‰atstvo a jiné vûci
potﬁebn˘m lidem, Provozuje poradny,
které se zab˘vají pomocí pﬁi pﬁekonávání
tabákové a alkoholické závislosti a také
propaguje zdravou Ïivotosprávu.
Ontarijská poboãka ADRY má sídlo v
Oshawû. Kromû budovy je tam kostel,
‰kola a tiskárna. Strávila jsem zde cel˘
den, kdyÏ jsem tam pﬁijela zkontrolovat

1302-p

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
na videokazetách uvádí premiérovû
film reÏiséra I. Pokorného

ÚNOS DOMÒ
strhující pﬁíbûh chlapce, kter˘ právû pﬁestává b˘t
dítûtem v kritickém okamÏiku tragické nehody jeho
rodiãÛ, kdy platí poznání jak je tûÏké neztratit odvahu,
kdyÏ jsi sám. Únos domÛ je únosem diváka do svûta, ve
kterém slova láska, pﬁátelství, rodina je‰tû stále
neztratila svÛj smysl. Hrají B. Hrzánová, R. Holub, H.
Maciuchová, M. Va‰ut, V. Kotek, P. Landovsk˘ aj.
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:

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

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
Pozor nová E-mail: video.el@rogers.com
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stvrzenky, které právû vypisovali, protoÏe
pﬁece jenom ãeská jména jim nejsou tak
dobﬁe známá. Udûlali to dobﬁe a úãtují
nám pouze ãtyﬁi procenta za
administrativní práci (jiné organizace
úãtují mnohem víc). Jejich zásadou je
drÏet náklady co nejníÏe.
ADRA také existuje v âR. Sídlí v
praÏském pﬁedmûstí Jinonice. Byla jsem
pozvána na skromn˘ obûd se
zamûstnanci, kter˘ uvaﬁil sám pan ﬁeditel.
Poznala jsem nûco nového. Poprvé jsem
ochutnala polévku z droÏdí - byla v˘borná.
Pan ﬁeditel ochotnû souhlasil a zaruãil se
ná‰ fond pﬁevzít od kanadské ADRY a
peníze dodat tam, kam si pﬁejeme. Po
velkém prÛzkumu jsme vybrali Centrum
pro nesly‰ící v Berounû a obecnou ‰kolu
TGM v Blatném. Od obou ‰kol jsme
obdrÏeli rozumn˘ rozpoãet na jejich
opravy a na‰e peníze jim znaãnû
pomohou. Skupina krajanÛ z Winnipegu
také poslala peníze, aby byly pﬁedány
vesnici Zálezice.
Nyní se peníze pﬁevádûjí do Prahy a tak
to snad nebude jiÏ dlouho trvat a dostanou
se na urãené místo. ¤editelé obou ‰kol
byli dojati na‰í pomocí. I my v‰em dárcÛm
vﬁele dûkujeme. Velmi si váÏíme jejich
spolupráce a ‰tûdrosti.
Dárci si tûÏko umí pﬁedstavit, co tato
akce obsahovala a kolik je s ní stále
práce a nepﬁedvídan˘ch technick˘ch
problémÛ, ale v‰e je uÏ na dobré cestû a
my budeme informovat o tom, jak v‰e
pokraãuje.
ADRA je svûtová kﬁesÈanská dobroãinná
organizace, které si váÏíme a jsme vdûãni
za její spolupráci. Litujeme, Ïe nûkteﬁí
dárci nesouhlasí s na‰í volbou této
organizace. Vybrali jsme ji, protoÏe jako
jediná z organizací, o kter˘ch jsme
uvaÏovali plnû splÀuje v‰echny na‰e
poÏadavky za v˘hodnou cenu. Pﬁi
takovéto velké akci nelze vyhovût
kaÏdému.
Bylo nám ctí i pouãením se s organizací
ADRA blíÏe seznámit.
Radmila Locherová
generální tajemnice âSSK
***

Gala Meritas
Ve ãtvrtek 20. února udûlila APPQ
(Association
des
Paysagistes
Professionnels du Québec) jiÏ po
ãtyﬁiadvacáté putovní trofej za nejlep‰í
sadovnickou úpravu roku v provincii
Québec nesoucí jméno ãeského
zahradního architekta Cenu Milana
Havlína. Cena je kaÏd˘m rokem
udûlována na velké slavnosti Gala
Meritas, kde v nádherném prostﬁedí
plném kvûtÛ a zelenû, za doprovodu
hudby a vtipn˘ch konferenciérÛ jsou
promítnuty diapozitivy v‰ech projektÛ v
rozliãn˘ch kategoriích, z nichÏ
profesionální porota odmûní vítûze první
nebo druhou cenou. Na závûr pak, ze
v‰ech pﬁedloÏen˘ch projektÛ porota
vybírá laureáta Ceny Milana Havlína.
Letos to bylo celkem 99 podnikÛ, které
po udûlení této ceny touÏily.
Pﬁíjemn˘m pﬁekvapením pro Milana
samotného bylo, Ïe letos byla cena
udûlena jeho prvnímu zamûstnavateli,
kter˘ mu nabídl práci po emigraci do
Kanady v roce 1969, podniku
Embelissement Paysager Laval.
Cena Milana Havlína byla poprvé
udûlena pﬁed 24 roky a pojmenována po
Milanovi za jeho zásluhy o rozvoj zahradní
architektury v Kanadû, obzvlá‰tû pak v
provincii Québec. Letos její udûlení bylo
pﬁíjemnû zpestﬁeno pﬁítomností a
spoluprací jeho vnuka, rovnûÏ Milana
Havlína, kter˘ bude cenu udûlovat s
dûdeãkem i bez dûdeãka. Letos Milan
oslaví 75. narozeniny a nûkolik dní pﬁed
nimi mu nejlep‰í botanická zahrada na
svûtû Jardin Botanique de Montréal udûlí
na veﬁejné slavnosti Cenu Henry-Teucher
2003, za jeho zásluhy o rozvoj
zahradnictví. Cena byla zatím udûlena
pouze jedenkrát, kdy ji obdrÏel zakladatel
velkopodniku W. H. Perron. Milan bude
druh˘m recipientem této ceny.
Podle na‰ich informací uÏ byly zahájeny
organizaãní práce pro udûlení 25. jubilejní
Ceny Milana Havlína. Slavnost probûhne
v hlavním mûstû provincie Québec.
Comuniqué - ãesk˘ pﬁeklad P. R.
***

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Drivers wanted!

P¤ENOSNÁ PEâÍCÍ MÍSA,

York VW’s
Pre-Owned Vehicle Centre
2001 Beatle GLX
2000 Jetta TDI
2000 Jetta GLS
2000 Golf GL
1999 Jetta GLS
2000 Jetta GL
1999 VW GTI
1999 GTI VR6
2001 Jetta GLS
2002 Jetta GLS
Credit Issues

SLAVNÁ âESKÁ

24 888
18 888
18 888
14 888
17 988
20 888
19 988
23 000
23 288
24 388

Let us worry about your financing needs
All VW vehicles qualify for VW Certified
Pre-owned limited warranty 2 years/40 000km

JI¤Í KAZDA

která griluje, toastuje, dusí, smaÏí, ale
hlavnû bájeãnû peãe - jak masa, tak mouãníky
téÏ naz˘vaná zahraniãními znalci jako
nejvût‰í tajemství âeskoslovenska
je není k dostání v Kanadû a USA.

REMOSKA -obsah 4 litry
Stále v˘hodná cena:
179,90 kanadsk˘ch dolarÛ plus danû a po‰tovné
nebo 116,90 americk˘ch dolarÛ plus po‰tovné

téÏ âESKÁ KUCHA¤KA na CD ROM
ve ãtyﬁech jazycích
Recepty praÏského ‰éfkuchaﬁe Martina Jiskry
…pﬁes 200 vybran˘ch receptÛ v interaktivním provedení, které umoÏní pﬁepoãítávat a mûnit
váhy na lÏíce a hrnky a upravovat recepty podle vlastní chuti vhodné pro laiky i mistry kuchynû
19,90 kanadsk˘ch dolarÛ + 3 dolary po‰tovné;
12,90 americk˘ch dolarÛ + 2,50 po‰tovné

Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Cell: (416) 427-5134
Fax: (416) 741-7809

E-mail: jiri29@hotmail.com
Website: www.yorkvolkswagen.com

Objednávky a informace
Inter Trade Avenue Inc. - Pavel Zeman
Tel.: 905/430-0844 nebo 1-866-850-3462 (Kanada a USA - mezimûsto zdarma)

E-mail: remoska@ Intertradeavenue.ca

February 27, 2003
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INTERNATIONAL
TRAVEL

SLOVAKOTOUR
European Destination
Spring and Summer
Seat Sale
to Czech Republic,
Austria
and Slovakia
E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4
Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461
Fax: (416) 867-8657

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

V¯HODNÉ LETENKY
DO âESKÉ REPUBLIKY
BRATISLAVY, KO·IC, VÍDNù, BUDAPE·TI A BERLÍNA

âSA
Austrian Airlines
Je moÏné zakoupit i dal‰í letenky!

E-mail: nitra_travel@hotmail.com
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186
662 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5

Chvála paìourství
V bájn˘ch ãasech mladosti cestoval jsem
stopem, trávil t˘dny pod stanem na
rÛzn˘ch místech republiky, pozdûji pak,
po pﬁesunu do Kanady, Máchovo jezero
nebo Hamr na jezeﬁe vystﬁídaly pláÏe
Pacifiku, jak amerického tak mexického,
pﬁípadnû moﬁe Karibského.
âasem ubylo v mé povaze dobrodruÏnosti. Nepatﬁím k tûm, kteﬁí v
sedmdesáti letech vûku kliìánko si
vystoupí na KilimandÏáro nebo se projdou
horkou dÏunglí. A tak se pro mû (moje
Ïena je‰tû nedosáhla téhoÏ stupnû mojí
pohodlnosti) stal stále pﬁitaÏlivûj‰ím pobyt
v tepl˘ch konãinách bez znaãn˘ch
v˘‰kov˘ch v˘kyvÛ, zato s modr˘m moﬁem
ãi oceánem na dosah.
Nejspí‰ vlivem rÛstu cen v exotick˘ch
místech stal se v poslední dobû
populárním systém zvan˘ All inclusive,
ãesky snad Pobyt s plnou pensí ... V
tomto pﬁípadû ale nejde jen o pobyt a
jídlo, ale i ve‰keré alkoholické a
nealkoholické nápoje, tenisové kurty k
pouÏití, kajaky, kola, veãerní pﬁedstavení,
basketbal, volejbal na suchu i v bazénu…
v‰e zahrnuto v cenû. Vám uÏ jen zb˘vá
dostat se po sv˘ch do vod oceánu ãi
moﬁe, pﬁípadnû do jídelny ãi baru, na
sou‰i nebo v bazénu.
TakÏe, ocitli jsme se, za takov˘ch
podmínek, v Qualton Resort(u) Ixtapa,
den po zemûtﬁesení, které postihlo okres
Jalisco, asi 400 kilometrÛ severnû od
Ixtapy, Mexiko.
Ixtapa je resort s hotely na dlouhé,
mírnû podkovovité pláÏi, na druhé stranû
elegantního bulváru. MÛÏete se procházet
v pitoreskním komplexu obchÛdkÛ a
restaurací, je tam i banka.
Místo na‰eho leto‰ního pobytu ale bylo
asi deset minut jízdy autobusem (i tady,
v Mexiku, podraÏil, ale doprava je to
stejnû ãastá a spolehlivá jako pﬁed léty)
na sever, kousek za komplexem Club
Med, jehoÏ objekty povût‰inou se nalézají
na nejkrásnûj‰ích místech té ãi oné
oblasti. Resort sestává z osmi
dvoupatrov˘ch komplexÛ s balkóny a
nabízí v‰e, co si tûlo i hrdlo mÛÏe pﬁát.
Vzhledem k tomu, Ïe ani moje Ïena ani já
nepatﬁíme do kategorie VIP, pﬁipadali
jsme si bezmála v neskuteãnu. Jídlo, pití,
obsluha, veãerní pﬁedstavení ... v‰e
znamenité. Ta dokonalá obsluha v nás
obãas zanechávala ponûkud rozpaãit˘
dojem pﬁi pomy‰lení na ty Mexiãany, kteﬁí
Ïijí mimo rekreaãní oblasti; v ponûkud
jin˘ch podmínkách… i kdyÏ i Mexiko má

tﬁídu majetn˘ch a bohat˘ch, aã
nepomûrnou k celkovému poãtu obyvatel.
Tento resort nabízí v‰e co shora
zmínûno. Ale i tady nask˘tal se mi obraz
podobn˘ onûm minul˘m. Povût‰inou
obézní pánové a dámy rozvalující se na
lehátkách u bazénÛ, v ruce spisy autorÛ
D. Steel, S. Kinga, obãas i znamenitûj‰ích.
Prázdná síÈ nataÏená napﬁíã bazénem,
ta volejbalová o kousek dál obsazená jen
sporadicky, basketbalové hﬁi‰tû a
tenisové kurty zející den co den
prázdnotou. Obãas nûco aktivity u
pingpongového stolu.
Mám zato, Ïe ti náv‰tûvníci mají ve
vût‰inû tzv. sedavé zamûstnání. A
namísto toho, aby tady v bezstarostnosti
a pﬁíjemném klimatu, v ãasové neomezenosti protáhli si svá obtloustlá tûla a
konãetiny, zamûÀují Ïidle u stolÛ za
lehátka a jednu fyzickou neãinnost za
jinou. To je ale kaÏdého vûc a já nejsem
oprávnûn k takové kritice. Snad jen k
údivu a nepochopení.
Nûkdy jsem na slovo show malinko
alergick˘ a k tomu, co bude znamenat
skeptick˘. Ale… hodinová pﬁedstavení
pﬁedvádûná mlad˘mi mexick˘mi
taneãnicemi a taneãníky v tomto resortu
Qualton Club byla té nejvy‰‰í úrovnû,
pﬁipomínající ta nejlep‰í pﬁedstavení (ãi
jejich filmové a TV záznamy) z
Broadwaye. V jednom segmentu dokonce
z jevi‰tû zaznûla i Vejvodova skladba
·koda lásky.
Nad‰enû uÏ nemohu promluvit o discu,
komplexu návrhem a osvûtlením tomuto
místu zábavy odpovídajícím, Ïel i hudbou.
Rap a podobné hlomoziny záhy nás z
prostoru vypudily.
ProtoÏe jinak uÏ ná‰ spokojen˘ pobyt
nic pozoruhodného nenaru‰ilo, tuto
kratiãkou reportáÏ ukonãím doporuãením
zmínûného místa (nikdo mi za to nic
nedal ani nedá!). Navíc pak, nedávno
vzniklá a námi pouÏitá spoleãnost letecká
(HMY) ve spojení s Companion Holiday
dokonalostí sluÏeb pﬁipomnûla dávnûj‰í
ãasy. Za zmínku je‰tû stojí, Ïe kapitánkou
letounu na cestû tam byla Ïena
pﬁíjemného hlasu a naprosté pilotské
suverenity...
Vladimír Cícha - Vancouver
***

TRAVEL INC.
Nová adresa: 150 King St. W., # 101, P.O. Box 94,
Toronto, Ontario M5H 1J9
E-mail: ivan.znasik@mytravel.ca
Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
Ostrava
Prague
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Bacha, nezapomeÀte si
teplomûr!

OpoÏdûnû reaguji na tento ãlánek oti‰tûn˘
v Satellitu (ã. 23/2002) a rozhodnû
nesouhlasím s pisatelem a jeho kritikou
ãeského zdravotnictví. Zoufalé pomûry,
které popisuje se t˘kají nemocnice pﬁi
·afaﬁíkovû univerzitû v Ko‰icích, které
nemohu posoudit. Nûco podobného v‰ak
není moÏné v âechách ani v zapadlé
vesnici na ambulanci domova dÛchodcÛ.
Situaci ve zdravotnictví v âR mohu
posoudit ze dvou hledisek. Jednak jako
lékaﬁ, kdyÏ jsem pracoval na rÛzn˘ch
místech v âeskoslovensku a pak deset let
v Kanadû v nemocnici. Podruhé z pohledu
pacienta v nemocnici ve Vancouveru a v
Praze.
Nejprve musím podotknout, Ïe ani v
dobách, kdy v‰echna moudrost pﬁicházela
z Moskvy, staﬁí ãe‰tí lékaﬁi se nevzdali a
pracovali na v‰ech pozicích, jak byli
vychováni v První republice. Díky tomu
neklesl ãesk˘ lékaﬁ na úroveÀ ruského
felãara. Po listopadu 89 lékaﬁi na klinikách,
ve v˘zkumu a jinde brzy obnovili staré
kontakty s vûdeck˘mi ústavy na Západû a
dohonili ztracen˘ch 40 let. Byl jsem
pﬁekvapen, kdyÏ jsem pﬁi své první
náv‰tûvû vlasti nav‰tívil své b˘valé
pÛsobi‰tû - nemocnici v Litomûﬁicích, kde
jsem pracoval jako primáﬁ interního
oddûlení. Vedle staré budovy vyrostly nové
stavby, nové interní oddûlení je vybaveno
po v‰ech stránkách tak, Ïe by se za to
nemusela stydût Ïádná nemocnice v
Britské Kolumbii. Funguje tam standardnû
vybavená koronární jednotka, dále
jednotka pro dial˘zu ledvin, velká laboratoﬁ,
samostatné oddûlení RTG. A to je
nemocnice okresního typu, jak asi vypadá
nemocnice krajská, velké nemocnice
praÏské, nemocnice univerzitní.
Stáﬁí a nemoci stihnou kaÏdého a tak i
mne. KdyÏ jsem ode‰el do dÛchodu,
pﬁestûhovali jsme se do Vancouveru. Moje
star‰í srdeãní obtíÏe se zhor‰ovaly, aÏ
jsem se rozhodl jít na vy‰etﬁení. Kardiolog
mnû po vy‰etﬁení doporuãil operaci srdce,
Nemûl jsem s takov˘m ﬁe‰ením zku‰enosti,
pﬁed 40 lety se je‰tû srdce neoperovalo a
tak jsem svolil. První chyba byla, Ïe jsem
neÏádal second opinion. Druhá chyba byla,
Ïe jsem dÛvûﬁoval kanadsk˘m
specialistÛm úﬁednû licencovan˘m od
CMA. A tﬁetí chyba byla, Ïe jsem neznal˘
zdej‰ích pomûrÛ a bez informací byl pﬁijat
do St. Paul’s Hospital a pﬁedán do péãe
kardiochirurga asijského pÛvodu. Ten
provedl operaci tak mizernû, Ïe místo ãtyﬁ
by-passÛ udûlal dva a po tﬁít˘denní
hospitalizaci mû propustili v zuboÏeném
stavu domÛ. Za dva roky po operaci jsem
dostal na dovolené nov˘ záchvat a na
kardiologii v nemocnici v Miami na Floridû
zjistili, Ïe oba by-passy jsou ucpané a
nefungují. V této zoufalé situaci jsem hledal
a na‰el pomoc v alternativní medicínû, ale
to je jiná historie. Po nûkolika letech jsem
se náhodou setkal s krajanem z
Vancouveru, kter˘ se také léãil v Karlov˘ch
Varech. Povídali jsme si o sv˘ch nemocech
a já mu vyprávûl, jak jsem dopadl s operací
srdce. Potû‰il mû, kdyÏ mi ﬁekl: „Buìte
rád, Ïe jste vyvázl Ïivej. Ten chirurg, co
vás operoval, tomu umírali pacienti na
operaãním stole, vy jste mûl ‰tûstí.“
Uplynulo dal‰ích deset let a jednoho dne
na náv‰tûvû v Praze po dietní chybû jsem
se vzbudil s pﬁíznaky poãínajícího infarktu.
Zavolaná sanitka pﬁijela za pût minut s
lékaﬁem, kter˘ mi píchnul injekci a byl jsem
pﬁevezen na kardiologii v nemocnici v
Krãi. Pﬁijetí na oddûlení intenzivní péãe na
jednolÛÏkov˘ pokoj, vy‰etﬁení, odbûry krve,
napojení na monitor, v‰e probûhlo hladce.
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PoleÏel jsem tam tﬁi t˘dny v pﬁíjemném
prostﬁedí s dobrou obsluhou a kvalitní
léãbou. Seznámil jsem se s primáﬁem
oddûlení, kter˘ jezdí na stáÏe do univerzitní
nemocnice v Oregonu a v˘sledky svého
praÏského v˘zkumu publikuje v Journal of
the American College of Cardiology. âeská
chirurgie a kardiochirurgie je povaÏována
za ‰piãkov˘ obor v Evropû a doporuãuji
kaÏdému; ov‰em nejprve uváÏit, zda je
operace nutná.
C.M.A. (Canadian Medical Association)
kontroluje a ovládá absolutnû v‰echny
odborné záleÏitosti v medicínû a ve
zdravotnictví v Kanadû. Mnû napﬁíklad
nepovolila ani po sloÏení zkou‰ky ECPMG
a po tﬁicetileté praxi v âeskoslovensku ani
soukromou praxi lékaﬁe v zapadlém
mûsteãku v Cariboo Country, kam jsem
Ïádal, kdyÏ jsem byl otráven tﬁíletou prací
v Mental Hospital. Posuzují lékaﬁe hlavnû
podle toho, jak napí‰e zkou‰ku (vût‰inou
teoretické otázky), takÏe pak mÛÏe
licencovan˘ ‰arlatán dûlat kardiochirurga.
VzpomeÀme na dvû kalamity v kanadském
zdravotnictví jen za poslední dvû desetiletí.
V dobû, kdy jsme emigrovali do Kanady
byly pﬁísné pﬁedpisy pro kaÏdého, zdravotní
vy‰etﬁení, vãetnû rentgenu plic. V té dobû
byla v Kanadû tuberkulóza eradikovaná,
v‰echny ústavy a sanatoria léãící TBC
byly ru‰eny. Dnes, kdy mÛÏe pﬁijít do
Kanady kaÏd˘ bez kontroly, jsou kanadské
nemocnice plné pacientÛ s otevﬁenou TBC.
Druhá kalamita se stala v letech 19861990, kdy byly ‰patnû kontrolované odbûry
dárcÛ krve, takÏe se dávaly ve zdej‰ích
nemocnicích krevní transfÛze infikované
virem hepatitis C a HIV. Stovky lidí byly
nakaÏeny zhoubnou Ïloutenkou a
nevyléãitelnou AIDS. Tito uboÏáci dnes
dostávají od‰kodné 34000 dolarÛ, ale
zdraví jim nikdo nevrátí. Navíc stávky
stﬁedního zdravotního personálu i stávky
lékaﬁÛ nesvûdãí také o niãem dobrém v
kanadském zdravotnictví.
Do smrti budu litovat, Ïe jsem nezÛstal ve
·v˘carsku, kde jsem mohl nastoupit do
zamûstnání jako odborn˘ lékaﬁ v nemocnici
v Curychu. Ne‰Èastn˘ den, kdy jsem
vstoupil na pÛdu této obrovské, studené a
nehostinné zemû.
Dr. Vlastimil Neumann - Vancouver
***
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MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069

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

Landmark Travel Inc.
Letenky s âSA, KLM, Alitalia, Air France
Nejlep‰í moÏné sluÏby - Lístky doruãíme zdarma
V˘hodné letenky do New Yorku za 255 dolarÛ
Nabízíme letenky od:
Praha - 650
Brno - 680
Ostrava - 680
Bratislava - 650
Ko‰ice - 680

Budape‰È - 780
Záhﬁeb - 850
Bukure‰È- 840
Bûlehrad- 925
Riga - 880

Madrid - 775
Helsinki - 749
Lyon -730
¤ím - 699
Milán - 699
PaﬁíÏ - 559

Îeneva - 730
Lisabon - 799
Athény - 830
Tunis -950
Hong-Kong - 1199
Rio - 799

719 Yonge Street, Suite 205, Toronto, Ont, M4Y 2R5
Tel.: (416) 962-6110 Fax: (416) 962-5910
www.landmarktravel.ca
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Jan Cholínsk˘: POUTNÍK JOSEF KALVODA

NejniÏ‰í ceny
a leto‰ní
nejv˘hodnûj‰í nabídka!

VyuÏijte tradiãní nabídky
„EARLY BIRD“
Zajistûte si letenku s âSA
prostﬁednictvím cestovních kanceláﬁí!

Îivot a dílo historika a ideologa protikomunistického odboje v exilu
J. Cholínsk˘ (*1965) byl v letech 1986-1992 zamûstnán krátce jako knihovník a poté jako dûlník.
Vystudoval obor sociální pedagogika na Vysoké ‰kole pedagogické v Hradci Králové. Od r. 1997
publikuje v ãeském a zahraniãním tisku ãlánky a studie, zab˘vající se soudob˘mi ãesk˘mi dûjinami,
zejména protinacistick˘m a protikomunistick˘m odbojem. Dal do provozu Nakladatelství DÍLO a
vydává obãasn˘ magazín Rozpravy. V mládí byl jako cel˘ národ pod denním vnucen˘m ovlivÀováním
komunistické propagandy, zejména pokud ‰lo o zkreslen˘ v˘klad ãesk˘ch dûjin. Zmûna vládnoucího
reÏimu v listopadu 1989 mu dala pﬁíleÏitost zahájit pátrání po historick˘ch faktech. Hledal
vysvûtlení, jak se mohl komunistick˘ reÏim zmocnil tak snadno moci a vládnout v âeskoslovensku
jednaãtyﬁicet let. Zcela náhodou se mu dostaly do rukou dvû sbírky historick˘ch esejÛ Josefa
Kalvody: Z bojÛ o zítﬁek I. a II. Na stránkách spisÛ dûjezpytce profesora dr. Kalvody, kter˘
dlouhodobû studoval dokumenty v americk˘ch, britsk˘ch, ãesk˘ch a nûmeck˘ch archivech, na‰el
Cholínsk˘ odpovûdi na otázky, na které nemohli uspokojivû odpovûdût komunistickému reÏimu
poplatní historici, vystudovaní po únoru 1948.
Nev‰ední studie, odhalující pﬁíãiny dvou tragick˘ch ztrát nezávislosti âSR, ponoukly Cholínského,
aby se spojil s jejich autorem. Kalvoda víc neÏ uspokojil mladého nebojácného zvídavého badatele.
Napsal mu mnoho dopisÛ a poslal v‰echny písemnosti, které pozdûji vydalo Nakladatelství DÍLO
pod tituly: Z bojÛ o zítﬁek III., Role âeskoslovenska v sovûtské strategii a Studená válka 1946-1989.
Kalvoda zemﬁel 8. 3. 1999. Dûjepisectví pﬁálo ‰tûstí. Oproti nûkolika neãesk˘m vdovám, které
soukromou dokumentaci sv˘ch manÏelÛ hodily s radostí na smeti‰tû (znám tﬁi pﬁípady), paní
Anastázie Kalvodová, Ameriãanka loty‰ského pÛvodu, svûﬁila ve‰kerou písemnou pozÛstalost
(vãetnû rozsáhlé korespondence) svého manÏela Cholínskému, napsala mu dlouhé dopisy o
Kalvodovû Ïivotû a akademické kariéﬁe ve Spojen˘ch státech americk˘ch, a velkoryse pﬁispûla na
vydání Kalvodova Ïivotopisu.
Cholínsk˘ zmapoval Ïivotní pouÈ Josefa Kalvody na 289 stránkách na jedniãku. Pan profesor se
nemusí v hrobû obracet. Kalvoda, hluboce vûﬁící katolík, zápolil od mládí s komunistickou ideologií.
Byl zatãen StB 15. bﬁezna 1948, protoÏe - podle zprávy StB - “jako b˘val˘ funkcionáﬁ mládeÏe ãsl.
strany lidové je dÛvodnû podezﬁel˘ z protistátní ãinnosti, Ïe jednak od podzimu 1947 aÏ do nynûj‰í
doby pﬁi veﬁejn˘ch projevech ‰tval proti lidovû-demokratické soustavû, jednak rozmnoÏováním a
rozesíláním závadn˘ch protistátních obûÏníkÛ popuzoval ‰ir‰í vrstvy obyvatelstva, zejména mládeÏ
na Chotûboﬁsku proti demokratickému ﬁádu a zá‰tí proti jednotliv˘m skupinám obyvatelÛ.”
Kalvoda byl propu‰tûn˘ z vazby koncem ãervence. Soudní jednání bylo stanoveno na 10. listopad.
Rozhodl se pro útûk do zahraniãí. Vzal s sebou jen osobní doklady a - kufﬁíkov˘ stroj. Kalvoda
pokraãoval v politické ãinnosti po pﬁesídlení do Norska koncem února 1949 a také ve Spojen˘ch
státech americk˘ch, kam pﬁijel lodí 15. listopadu 1951.
Do “zemû neomezen˘ch moÏností” jel Kalvoda bez iluzí, proto nemohl b˘t niãím pﬁekvapen. Zaãal
proÏívat proslulou honbu za dolarem. Cestoval po americk˘ch velkomûstech, pozoroval var
“amerického kotle”, pracoval v nejrÛznûj‰ích zamûstnáních. Spoléhal sám na sebe. V r. 1953
zakotvil v New Yorku. Pracoval na ranní ‰ichtû ve strojnické dílnû. Po práci studoval politickou vûdu
a historii. Bakaláﬁem se stal v r. 1956. Rozhodl se získat doktorát na prestiÏní Kolumbijské univerzitû
v New Yorku, kter˘ by mu umoÏnil akademickou kariéru a zaruãil celkem vysok˘ Ïivotní standard.
V r. 1957 získal magistersk˘ titul, v r. 1960 byl promován Doktorem filozofie. PÛsobil nejprve jako
odborn˘ asistent v Saint Joseph College v Hartfordu, potom jako docent na univerzitû v San Diegu.
V r. 1966 zaãal pﬁedná‰et na univerzitû v New Orleans. V r. 1970 se stal na St. Joseph College
profesorem (vedoucím katedry politologie a historie), kde pÛsobil aÏ do své smrti. Jeho manÏelka
vyuãovala na místní Stﬁední ‰kole biologii a chemii. Kalvoda se stal externím poradcem amerického
Ministerstva ‰kolství a Ministerstva zahraniãí. To se podaﬁilo jen hrstce profesorÛ ãeského pÛvodu.
Profesor Kalvoda se vrátil po zaji‰tûní existence nejen do exilové ãinnosti. Varoval americkou
veﬁejnost pﬁed podporou Titoismu. Psal do odborn˘ch a populárních ãasopisÛ, pﬁedná‰el. Odhaloval
zloãiny komunistick˘ch reÏimÛ po celém svûtû. Zapojil se také do americké politiky. Zúãastnil se
volebních kampaní republikánské strany, která se zdála více protisovûtská neÏ demokraté. Kalvoda
podpoﬁil v r. 1984 prezidentskou kampaÀ Ronalda Reagana a George Bushe, kteﬁí svlékli diplomatické
rukaviãky a vyhlásili nesmiﬁiteln˘ postup proti sovûtské “ﬁí‰i zla”. V r. 1986 vydal obsáhlou studii
Genesis of Czechoslovakia (v ãeském vydání vy‰la v r. 1998), pojednávající o vzniku âeskoslovenska
- bez Masarykov˘ch a Bene‰ov˘ch osvobozensk˘ch legend.
Na konci studie Poutník Josef Kalvoda pí‰e Jan Cholínsk˘: “Je smutnou skuteãností, Ïe Kalvoda,
kter˘ cel˘ svÛj Ïivot zasvûtil boji za osvobození vlasti od komunismu, jiÏ po dvou prvních
náv‰tûvách v r. 1990 dospûl k názoru, Ïe “do âeskoslovenska nepatﬁí a Ïít by tam nechtûl, neboÈ po
více neÏ ãtyﬁiceti letech se natolik zmûnila mentalita a postoje lidí, Ïe se tam “necítí doma”. Stal se,
jako vût‰ina uprchlíkÛ a vystûhovalcÛ, nevítan˘m náv‰tûvníkem. Cizincem v rodné zemi.
Stanislav Berton - Austrálie
(Zkráceno redakcí)
***

NejniÏ‰í moÏná cena!

TORONTO
(416) 363-3174
Toll free 1-800-641-0641
yto@czechairlines.com

MONTREAL
(514) 844-4200
Toll free 1-800-561-5171
ymq@czechairlines.com

For more information visit our website at http://www.csa.cz

Tento mûsíc jsme mûli moÏnost vidût Janáãkovu Její PastorkyÀu, Janu Hlaváãovou a Petra
Kostku v Milostn˘ch dopisech, dva divadelní festivaly a bûhem nich dal‰í tﬁi pﬁestavûní.
Snímek, kter˘ zaslal Pavel ·torek je z pﬁedstavení Venu‰e s Rubicovou kostkou.

âeská hokejová liga

46. kolo (14.2.): Vsetín-Tﬁinec 0:4,
Litvínov-Znojmo 3:2 po prodlouÏení,
Budûjovice-Zlín 4:1, Liberec-Pardubice
1:2, Slavia-Havíﬁov 4:2, K. Vary-PlzeÀ
1:3.
47. kolo (16.2.): Havíﬁov-K. Vary 1:4,
Pardubice-Vítkovice 6:1, Tﬁinec-Slavia
6:0, Zlín-Litvínov 6:1, Znojmo-Liberec 6:2,
PlzeÀ-Budûjovice 1:2, Sparta-Vsetín 4:1.
48. kolo (21.2.): Vítkovice-Tﬁinec 2:3,
Vsetín-Zlín 8:1, Pardubice-Znojmo 6:4,
Litvínov-Havíﬁov 3:0, Liberec-Sparta 1:4,
Slavia-PlzeÀ 3:2, Budûjovice-K. Vary 5:2.
49. kolo (23.2.): Budûjovice-Slavia 1:2
po prodlouÏení, Havíﬁov-Vsetín 1:7, ZlínLiberec 1:2, Tﬁinec-Pardubice 4:3 po
prodlouÏení, PlzeÀ-Vítkovice 4:2, K. VaryLitvínov 4:3 po prodlouÏení, SpartaZnojmo 2:3 po prodlouÏení.
50. kolo (25.2.): Pardubice-Sparta 2:1,
Liberec-Tﬁinec 1:3, Vítkovice-Zlín 5:0,
Znojmo-Havíﬁov 8:0, Litvínov-PlzeÀ 4:4,
Slavia-K. Vary 2:1 po prodlouÏení, VsetínBudûjovice 3:2 po prodlouÏení.
Tabuºka
1. Pardubice
2. Slavia
3. Sparta
4.Tﬁinec
5. Vítkovice
6. Budûjovice
7. Znojmo
8. Vsetín
9.K. Vary
10.PlzeÀ
11. Litvínov
12. Liberec
13. Zlín
14. Havíﬁov

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

165:107
144:82
139:112
187:139
141:119
141:129
148:135
152:147
128:137
132:142
115:132
125:158
128:153
76:229

109
96
87
86
79
77
73
72
71
70
65
57
53
17

Slovenská hokejová liga
48. kolo (11.2): Îilina-Zvolen 1:0, MartinKo‰ice 2:2, Sp. N. Ves-L. Mikulá‰ 5:2,
Poprad-Skalica 2:1, Slovan-Trenãín 3:0.
49. kolo (14.2.): Slovan-Îilina 4:4, TrenãínPoprad 2:2, Skalica-Sp. N. Ves 6:2, L.
Mikulá‰-Martin 2:2, Ko‰ice-Zvolen 1:2.
50. kolo (16.2.): Îilina-Ko‰ice 2:4, ZvolenL. Mikulá‰ 7:5, Martin-Skalica 2:3, Sp. N.
Ves- Trenãín 1:6, Poprad-Slovan 1:4.
51. kolo (18.2.): Poprad-Îilina 3:2 po
prodlouÏení, Slovan-Sp. N. Ves 4:1,
Trenãín-Martin 3:3, Skalica-Zvolen 6:2, L.
Mikulá‰-Ko‰ice 3:6.
52. kolo (21.1.): Îilina-L. Mikulá‰ 6:2,
Ko‰ice-Skalica 2:3, Zvolen-Trenãín 1:2,
Martin-Slovan 2:3, Sp. N. Ves-Poprad 3:4.
53. kolo (23.2.): Sp. N. Ves-Îilina 0:4,
Poprad-Martin 5:2, Slovan-Zvolen 10:2,
Trenãín-Ko‰ice 3:4 po prodlouÏení, SkalicaL. Mikulá‰ 4:1.
54. kolo (25.2.): Îilina-Skalica 3:2, L.
Mikulá‰-Trenãín 4:3, Ko‰ice-Slovan 0:4,
Zvolen-Poprad 6:1, Martin-Sp. N. Ves 5:1.
(Konec základní soutûÏe.)

Tabuºka
1. Slovan
2. Zvolen
3. Ko‰ice
4.Trenãín
5. Skalica
6. Martin
7. Poprad
8. Îilina
9. L. Mikulá‰
10. Sp. N. Ves

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
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195:111
197:130
190:134
171:110
144:122
141:136
139:176
147:159
128:219
86:241

107
107
103
97
83
70
69
63
47
19

Pfiátelska mezistátní
kopaná
âeská republika porazila v pﬁátelském
utkání pﬁed ‰edesáti tisíci diváky v PaﬁíÏi
Francii 2:0. Autory branek byli Grygera a
Baro‰. Slovensko prohrálo v Turnaji ãtyﬁ
na Kypru s Rumunskem 1::2. V zápase o
tﬁetí místo pak porazilo Kypr 3:1. Dvû
branky vítûzÛ vstﬁelil Vitek.
***

Pohár UEFA
Slavia- Besiktas 1:0

NHL

Slavia, která mûla mírnou pﬁevahu,
dokázala skórovat pouze jednou a to v
62. minutû Tomá‰em Do‰kem, kter˘
dokázal pﬁehodit vybûhnuv‰ího tureckého
brankáﬁe. Odveta se hraje tento ãtvrtek
od 18:30 v Istanbulu.
***
Gambrinus liga
16. kolo: Teplice - Sparta Praha 1:0
(0:0), 90. Diveck˘, 7113, âeské
Budûjovice - Bohemians 3:3 (1:1), 38.
Jirousek, 50. Lafata, 68. Chlebek - 21.
Bednáﬁ, 59. Rajnoch, 88. Polodna, 3259,
Staré Mûsto - Jablonec 1:0 (1:0), 41.
âinãala, 2386, Ostrava - Zlín 2:2 (1:0),
38. a 57. (11 m) Svûrko‰ - 52. Blaha, 80.
Babniã, 2918, ÎiÏkov - Bl‰any 1:0 (1:0),
42. Janou‰ek (11 m), 2427, Brno Pﬁíbram 1:1 (0:0), 65. Pacanda - 90.
Schindler, 2328, Liberec - Olomouc 2:1
(1:0), 35. Nezmar, 55. Hodúr - 70. Siegl
(11 m), 5250, Slavia Praha - Hradec
Králové 4:0 (2:0), 39. a 60. T. Do‰ek, 5.
Vachou‰ek, 67. Skácel, 2624.
***
Slovan Liberec - 1. FC Brno 1:0 (0:0).
Problematick˘m gólem útoãníka
Nezmara z ofsajdu zdolal úﬁadující mistr
omlazen˘ t˘m Brna a pﬁipsal si druhé
jarní vítûzství. 4860 divákÛ. Bohemians
- Slavia 1:1 (0:1). Utkání dvou vr‰ovick˘ch
soupeﬁÛ - o záchranu bojujících
Bohemians a na titul myslící Slavie skonãilo moÏná neãekanû, ale zcela
zaslouÏenû nerozhodn˘m v˘sledkem.
81. Bednáﬁ - 26. Skácel. 8350 divákÛ.
Teplice - Ostrava 0:1 (0:0) AÏ fotbalisté
ostravského Baníku ukonãili sedm kol
trvající neporazitelnost Teplic. Jedinou
brankou z druhého poloãasu se o to
postaral hbit˘ útoãník Svûrko‰. 6928
divákÛ. Hradec Králové - Bl‰any 1:3
(0:1) V souboji t˘mÛ z dolních pater
tabulky nedokázali Hradeãtí pohlídat
bl‰anského Îemlíka, kter˘ dvûma góly
rozhodl o zisku bodÛ pro hosty. 70.
Krma‰ - 19. a 87. Îemlík, 81. Sourada.
3516 divákÛ. Olomouc - 1. FC Synot
ODLOÎENO. Pﬁíbram - FK Jablonec
1:1 (0:0) Ve ãtvrté minutû nastavení pﬁi‰la
Pﬁíbram o zaslouÏené vítûzství, kdyÏ na
vedoucí gól Siegla odpovûdûl z trestného
kopu König. 3237 divákÛ. Zlín -ÎiÏkov
0:2 (0:1) Bod, kter˘ nováãek soutûÏe
pracnû vybojoval na Bazalech, ztratil pﬁi
jarní premiéﬁe na vlastním hﬁi‰ti. Ironií
osudu mûli pﬁitom Zlín‰tí stálou pﬁevahu,
Viktorii ÎiÏkov v‰ak staãily pouhé dvû
stﬁely k dvoubrankovému vítûzství. 25.
Pikl a 87. Oravec. 4768 divákÛ. Sparta
-âeské Budûjovice 1:0 (1:0) Povinné
vítûzství nad témûﬁ ne‰kodn˘mi
Jihoãechy v chladném pondûlním veãeru
vrátilo Spartu do ãela tabulky. 30. Jun.
3012 divákÛ.
***
Tabulka
1. Sparta
17
2. Slavia
17
3. Liberec
17
4. Teplice
17
5. ÎiÏkov
17
6. Ostrava
17
7. Synot
16
8. Pﬁíbram
17
9. Bl‰any
17
10. Budûjovice 17
11. Brno
17
12. Jablonec
17
13. Zlín
17
14. Olomouc
16
15. Bohemians 17
16. HradecKrál. 17

12
10
10
10
9
8
7
5
6
6
5
4
4
2
2
1

3
6
2
1
3
4
4
6
3
2
4
7
5
5
5
8

2
1
5
6
5
5
5
6
8
9
8
6
8
9
10
8

27:6
34:10
27:19
23:19
24:21
26:18
19:18
16:16
16:19
23:31
18:20
17:25
17:27
13:20
23:38
14:30

39
36
32
31
30
28
25
21
21
20
19
19
17
11
11
11

Ale‰ové na stﬁídaãce
Toronto-Edmonton 4:5
Branky: 39. Sundin 27 (Kaberle, ·vehla), 43.
McCauley 5 (Fitzgerald, Berg), 50. Domi 11, 54.
·vehla 4 (Green, Tucker) - 18. Moreau 8 (Staios,
Reasoner) v oslabení, 32. Reasoner 9 (Laraque),
33. Carter 21 (Horcoff, Staios), 45. Brewer 7
(Chimera, York), 51. Horcoff 7 (Niinimaa, Carter)
pﬁesilovka. Stﬁely na branku: 34:34. Tﬁetiny: 0:1,
1:2, 3:2. Pﬁesilovky: 8:4. VyuÏití: 0:1. Diváci: 19399.

Utkání mûlo v prvních dvou tﬁetinách
uspávající rytmus a k oÏivení do‰lo teprve v
závûreãné tﬁetinû, kdy obû muÏstva zaãala
útoãit. K dramatiãnosti pomohly v‰ak i chyby
v obranû obou t˘mÛ. Ukázkou byla Domiho
branka, kdyÏ mu edmontonsk˘ brankáﬁ Salo
nahrál puk a ten jiÏ mohl pouze skórovat do
prázdné branky. Edmonton se dostal v druhé
tﬁetinû neãekanû do vedení 3:0 a Toronto se
vzpamatovalo aÏ v závûru druhé tﬁetiny, kdy
Sundin po akci obráncÛ ·vehly a Kaberleho
zaznamenal první branku Maple Leafs.. Dal‰í
oÏivení byla ·vehlova branka na 4:5 ‰est
minut pﬁed koncem. Oba âe‰i v dresu
Edmontonu, shodou okolností Ale‰ové a oba
pocházejí z Pardubic, tentokrát nehráli. Rozdíl
mezi nimi je hlavnû v tom, Ïe Ale‰ Pí‰a je
obránce a o sedm let star‰í, zatímco Ale‰
Hemsk˘ je devatenáctileté pravé kﬁídlo. Ale‰
Pí‰a byl povolán z farmy v Hamiltonu, zatímco
Ale‰ Hemsk˘ pﬁi‰el do NHL z juniorské
quebecké ligy z Hullu.
ABE: Jak se cítí hokejista v prériích v
Edmontonu?
AP: Cítím se tam dobﬁe, je to jiná zima neÏ
tady. KdyÏ je - 25°C, tak je to asi jako tady pﬁi
- 5°C. Je to suchá zima. Nevadí mi.
AH: Po herní stránce je to také dobré.
MuÏstvo je v pohodû, je to skuteãnû dobrá
parta. Ostatní nám hodnû pomáhají.
ABE: Jak trávíte voln˘ ãas?
AH: Vût‰inou je to dost podobné: ráno je
trénink, pokud jsme na zájezdu, tak se jdeme
podívat do mûsta. Spoleãnû se jdeme najíst.
AP: Skuteãnû není na nic moc ãas. Zábava
je aÏ po sezónû.
ABE: Jak lze srovnat pÛsobení v Hullu a
v Edmontonu?
AH: Bylo to jiné prostﬁedí. V Hullu hráli
junioﬁi, mladí kluci a byli jsme stále spolu.
Tady má vût‰ina hráãÛ své rodiny.
ABE: S k˘m si nejvíc rozumí‰ na ledû?
AH (s úsmûvem): Nejvíce si rozumíme
spolu. Jinak na ledû se hráãi hodnû stﬁídají,
ale nejlépe se mi hrálo s Cartrem, to je
technick˘ hráã. S tím se mi dobﬁe vymûÀovaly
puky.
ABE: Na kter˘ zápas rádi vzpomínáte?
AH: Na utkání s Montrealem, kdy jsem vstﬁelil
svou první branku v NHL.
AP: Pro mne je kaÏd˘ zápas stejn˘, já jsem
jen takov˘ „údrÏbáﬁ“. Na svÛj velk˘ zápas
teprve ãekám.. Asi to bude ten, kdy vstﬁelím
branku.
ABE: Jaká je nadûje Edmontonu, Ïe
postoupí do play-offs?
AP: VÏdy jeden zápas prohrajeme a pak
zase vyhrajeme, ale v tabulce jsme na tom
dobﬁe a myslím si, Ïe play-offs udûláme.
ABE: V pﬁípadû, Ïe by se tak nestalo,
kontaktoval vás nûkdo z reprezentace?
AH: V Calgary se byl na nás podívat Sláva
Lener, ale myslím si, Ïe se nás reprezentace
net˘ká.
ABE: Je pﬁi zápasech Calgary-Edmonton
atmosféra derby?
AP: Pro nás ani ne, my jsme zde noví, ale
pro ostatní hráãe a hlavnû pro trenéry je to
prestiÏní záleÏitost.
ABE: Které muÏstvo na vás udûlalo
nejvût‰í dojem?
AP: Asi Detroit, hrají technicky, evropsk˘
hokej.
ABE: Z hráãÛ?
AP: Modano. To je velice nepﬁíjemn˘ hráã.
Proti nûmu se mi bránilo vyslovenû ‰patnû.
·patnû se mi také hraje proti hráãÛm z tﬁetího
ãi ãtvrtého útoku, které nezajímá moc puk a
co jsou na ledû jen proto, aby se mlátili.
ABE: A k dne‰nímu utkání?
AH: Bylo to pomûrnû rychlé utkání, rychle
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jsme vedli 3:0, Toronto dotahovalo. Bylo
zajímavé aÏ do konce. Z torontsk˘ch hráãÛ
hrál Tomá‰ Kaberle v pohodû, pﬁi ·vehlovû
brance Salo trochu zaspal.
***

Skórovali ·vehla i Chára
Toronto-Ottawa 2:1
Branky: 34. ·vehla 5 (Sundin, Mogilnyj), 60.
Hoglund 11 (Renberg, Antropov) - 47. Chára 6
(Hossa, White) pﬁesilovka. Tﬁetiny: 0:0, 1:0. 1:1.
Stﬁely na branku: 25:36. Pﬁesilovky: 5:6. VyuÏití:
0:1. Diváci: 19415.

V zajímavém utkání, plném tvrd˘ch soubojÛ
byli nakonec ‰Èastnûj‰í domácí Maple Leafs,
kteﬁí vstﬁelili vítûznou branku tﬁiãtvrtû minuty
pﬁed koncem Honglundem, kterého nechali
pﬁed brankou volného ottaw‰tí obránci. Obû
muÏstva ãekala na svou pﬁíleÏitost aÏ do
poloviny zápasu, kdy se Sundinovi podaﬁilo
nalézt najíÏdûjícího ·vehlu a ten poprvé
pﬁekonal vynikajícího Lalima. Ottawû se
podaﬁilo vyrovnat aÏ v závûreãné tﬁetinû, kdy
Tomá‰ Kaberle dostal ãtyﬁi minuty za hru
vysokou holí. Zdeno Chára ‰el dopﬁedu a
zuÏitkoval pﬁesnou nahrávku do brankovi‰tû
od Mariana Hossy. V závûru utkání se obû
muÏstva snaÏila strhnout vítûzství na svou
stranu. Maple Leafs mûli více sil a díky tomu
se jim podaﬁilo Senátory zatlaãit do defenzívy
a nakonec zvítûzit. JelikoÏ dvû branky ze tﬁí
vstﬁelili sloven‰tí obránci ·vehla a Chára,
poloÏili jsme jim nûkolik otázek. Nejprve jsme
poÏádali o zhodnocení Zdeno Cháru, kterého
vysoce po zápase ocenil i torontsk˘ trenér
Pat Quinn, kter˘ ho oznaãil za silného „taÏného
konû“, kter˘ má nejen skvûlou postavu, ale
dokáÏe dobﬁe bruslit i nahrávat puk.
ZCh: Byl to tvrd˘ zápas, s velk˘m fyzick˘m
nasazením. Vyrovnan˘ a na konci nás stála
jedna chybiãka cel˘ zápas. Bylo jiÏ pozdû na
to zvrátit stav utkání.
ABE: Nebylo to zbyteãné otevírat v závûru
hru, kdyÏ pﬁi nerozhodném stavu existuje
prodlouÏení a pak je bod jiÏ jist˘?
ZCh: Nikdo tu chybu neudûlal naschvál.
Chtûli jsme to udrÏet do prodlouÏení, ale to se
stane. Nikdo není perfektní a chyby se stávají.
ABE: Ottawa je na ãele NHL, pﬁestoÏe
nemá hvûzdy. Nebudete vyãerpaní pro
play-offs?
ZCh: To se dá tûÏko odhadnout. V play-offs
nezáleÏí, jak˘ch v˘sledkÛ se dosáhlo na
papíru. Zaãíná se znovu.
ABE: Do jaké míry by bylo pro vás
v˘hodné vyhrát PrezidentÛv pohár?
ZCh: Bylo by to pûkné a sv˘m zpÛsobem
dÛleÏité. Ale do konce sezóny je hodnû
daleko.
ABE: Jak bylo pro tebe dÛleÏité dostat se
do muÏstva hvûzd?
ZCh: Bylo to pro mne velké pﬁekvapení.
Mohu v‰ak ﬁíci, Ïe by se mi to nepo‰tûstilo,
kdyby mi nepomohli spoluhráãi z Ottawy.
ABE: V tomto utkání nehrál Radek Bonk,
proã?
ZCh: Radek je zranûn˘, má problémy se
zády.
ABE: Ty sám má‰ problémy s ramenem…
ZCh: Nevím, jak se to bude vyvíjet zítra.
ABE: Na závûr bych se chtûl zeptat, jestli
jsi se nûkdy pokusil vysvûtlit zdej‰ím
pracovníkÛm televize a rozhlasu, Ïe se
tvoje jméno vyslovuje Chára a nikoliv
âára?
ZCh: TûÏko se to dá vysvûtlit, jak se vyslovuje
Ch. Tak se o to ani nepokou‰ím.
Na druhé stranû byl podstatnû spokojenûj‰í
Robert ·vehla. Zeptal jsem se ho, jestli toto
utkání povaÏuje za ‰Èastné.
R·: Nevím, jestli bylo tak ‰Èastn˘, zaslouÏili
jsme si vyhrát. Byli jsme lep‰ím muÏstvem.
Potﬁebovali jsme to a dobﬁe to pro nás dopadlo.
Proti Ottawû vÏdy padá málo branek. âeká
se vÏdy na chybu. Mnû se podaﬁilo vstﬁelit
vedoucí gól, kdyÏ jsem dostal pﬁesnou
nahrávku od Sundina a vystﬁelil jsem puk
Lalimovi mezi nohy. Jim se podaﬁilo vyrovnat
pﬁi pﬁesilovce a my jsme rozhodli, kdyÏ oni
udûlali zase chybu. V utkání dobﬁe zachytal
Edie Belfour, kterému vdûãíme za oba body.
ABE: Ottawa je muÏstvo na ãele NHL,
proti komu se vám hraje lépe, proti
muÏstvÛm na ‰piãce a nebo proti tûm na
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ocasu NHL?
R·: Dnes to bylo skuteãnû obranné utkání.
A rozhodovaly chyby. KdyÏ pﬁijede slab‰í
muÏstvo, pak musíme útoãit my více.
ABE: Jak se ti hrálo proti slovensk˘m
hráãÛm Chárovi a Hossovi?
R·: Vidíme se hodnû pﬁes léto. Na ledû se
pozdravíme, ale tím to konãí. Na Hossu si
musím dávat pozor, protoÏe je vynikající
stﬁelec. Na Cháru si musí dávat pozor na‰i
útoãníci. Je nejen dobr˘ v obranû, ale i v
pﬁechodu do útoku. Svoji fyzickou pﬁevahu
vyuÏívá pﬁi pﬁesilovce, coÏ se mu dnes
podaﬁilo, kdyÏ mu pûknû nahrál právû Marian.
ABE: Jak˘ je to pocit b˘t „Ïelezn˘m
muÏem“, to jest hráãem s nejvût‰ím
poãtem utkání sehran˘ch za sebou?
R·: Moc o tom nepﬁem˘‰lím. Je to dobré,
ale zase to není nic mimoﬁádného. Urãitou
zku‰enost ve svém vûku mám, ale pﬁesto se
mi stalo, Ïe jsem mûl ve Philadelphii hlavu
dole a ocitl jsem se na ledû, ani jsem nevûdûl
jak. To se mÛÏe stát kaÏdému, takÏe si myslím,
Ïe je to spí‰ ‰tûstí.
ABE: Jak se cítíte do poslední ãtvrtiny
soutûÏe?
R·: Máme pﬁed sebou hodnû práce. Není
v‰ak pﬁed námi hodnû cestování. Chtûli
bychom udûlat ãtvrté místo, ale Philadelphia
hraje dobﬁe, navíc se posilnila, takÏe to nebude
snadné.
***

Toronto otoãilo v závûru
Toronto-Carolina 4:3
Branky: 2. Hoglund 12 (Renberg, Antropov), 18.
Mogilnyj 23 (Sundin, Roberts), 41. Fitzgerald 4
(Reichel), 53. Tucker 8 (McCauley, Belak) - 1.
Adams 6 (Battaglia, Ward), 3. Bayda 1 (Francis,
Hill), 32. Va‰íãek 8 (O’Neill, Francis) pﬁesilovka.
Stﬁely na branku: 47:24. Tﬁetiny: 2:2, 0:1, 2:0.
Pﬁesilovky: 6:7.VyuÏití: 0:1. Diváci: 19365.

Utkání mûlo dramatické zahájení a jiÏ ve 3.
minutû byl stav 2:1 pro hosty. Ani domácí
Belfour si v úvodu nevedl jistû. Teprve v
závûru prvé tﬁetiny se Maple Leafs po akci
prvého útoku podaﬁilo vyrovnat. V druhé tﬁetinû
se dostala Carolina po tﬁetí do vedení.
Tentokrát dorazil puk z hranice brankovi‰tû
Josef Va‰íãek. Ke zvratu do‰lo v závûreãné
tﬁetinû, kdy Fitzgerald hned v úvodu po pûkné
akci Roberta Reichla vyrovnal. Vítûznou
branku vstﬁelil osm minut pﬁed koncem zápasu
Tucker. V závûru utkání Belfour zlikvidoval
akce Francise a Hilla.
abe-tv
***

Penalta po ãesku
Toronto-Nashville 3:5
Branky: 41. Mogilnyj 25 (Sundin, Roberts), 56.
Roberts 4 (·vehla, Mogilny) - 4. Jaãmenûv 3
(Országh). 6. Murray 11 (Johnson, Hall), 36. Walker
12 (Legwand, Timonen) pﬁesilovka, 38. Jaãmenûv
4 (Archipov, Eaton), 53. Hall 14 (York, Eaton)
pﬁesilovka. Tﬁetiny: 0:2, 0:2, 2:1. Stﬁely na branku:
23:29. Pﬁesilovky: 0:10. VyuÏití: 0:2. Diváci: 19157.
Trestné stﬁílení: 52. Reichel (Toronto) nepromûnil.

Toronto po emotivním vítûzství v Montrealu a
po zpoÏdûném návratu do Toronta pÛsobilo
unaven˘m a vyãerpan˘m dojmem, zatímco
Predatoﬁi hráli s chutí a dostali se rychle do
vedení. V druhé tﬁetinû jiÏ vedli hosté 4:0 a
teprve v úvodu tﬁetí tﬁetiny se podaﬁilo
Mogilnému poprvé pﬁekonat dobﬁe chytajícího
Vokouna. Ten se vyznamenal osm minut pﬁed
koncem, kdy kryl Robertu Reichlovi trestné
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stﬁílení. Bylo to teprve druhé Reichlovo trestné
stﬁílení, které v NHL nepromûnil. V dal‰ích
ãtyﬁech pﬁípadech byl úspû‰n˘. Reichel po
utkání ﬁekl, Ïe se mûl pokusit puk zvednout.
Dal‰í kuriózní situací bylo, Ïe hosté mûli v˘hodu
deseti pﬁesilovek, zatímco Toronto tuto v˘hodu
nemûlo ani jednou. Po utkání jsme tedy poÏádali
dva hráãe Nashvillu, brankáﬁe Tomá‰e
Vokouna a pravé kﬁídlo Vladimíra Országha o
rozhovor.
ABE: Vãera zvítûzilo Toronto v Montrealu
a vy jste prohráli v Ottawû. Nic
nenasvûdãovalo tomu, Ïe zde zvítûzíte.
âekal jsi to?
TV: Myslím si, Ïe by nemûlo smysl jít do
utkání, kdybych neoãekával, Ïe vyhrajeme.
My jsme si dokázali právû v této sezónû, Ïe
mÛÏeme porazit kohokoliv v této lize a do
kaÏdého zápasu jdu s tím, Ïe chci vyhrát.
ABE: Jak se cítí‰ jako jedniãka v muÏstvu?
TV: Je to pro mne obrovská zku‰enost. Je to
nûco, v co jsem vûﬁil celou svou hokejovou
kariéru. Nejdﬁíve jsem chtûl b˘t v NHL. KdyÏ
jsem se tam dostal, tak jsem chtûl chytat a ãtyﬁi
roky jsem byl dvojka. Po tu dobu jsem se snaÏil
na sobû pracovat, zlep‰ovat se, abych jednou
tu ‰anci dostal. Mûl jsem ‰tûstí a vedení mi
vûﬁilo, Ïe mi tuto ‰anci dalo.
ABE: Po fyzické stránce je to jiné zatíÏení
organismu. KdyÏ hraje‰ ‰estnáctkrát za
sebou, cítí‰ únavu anebo ti to nevadí?
TV: KaÏd˘ je jenom ãlovûk a únavu cítím, ale
po psychické stránce je to skvûlé, kdyÏ ví, Ïe
má dÛvûru trenérÛ a kdyÏ ví, Ïe sebemen‰í
chyba není konec a Ïe kvÛli tomu nebude
sedût ãtrnáct dnÛ na laviãce. To mi stra‰nû
pomohlo. Pﬁed tím jsem se stra‰nû moc snaÏil,
ale tím, Ïe jsem to lámal pﬁes koleno, tak se mi
to tak nedaﬁilo. Teì se cítím naprosto uvolnûn˘
a opravdu se soustﬁedím na to chytání.
ABE: Do jaké míry bylo nepﬁíjemné, Ïe jste
pﬁiletûli aÏ pﬁed utkáním?
TV: To bylo stejné pro obû muÏstva. My jsme
kvÛli snûhové bouﬁi zÛstali viset v Ottawû,
Toronto v Montrealu. Samozﬁejmû to není nic,
co by si ãlovûk pﬁál. Vrátili jsme se do hotelu a
ráno jsme letûli bez vût‰ích problémÛ. TakÏe
to nebylo tak hrozné. ¤ada hráãÛ je z farmy
zvyklá jezdit k zápasÛm osm hodin autobusem.
Na to se nedá vymlouvat.
ABE: V dne‰ním utkání do‰lo ke kuriózní
situaci, protoÏe jsi pr˘ nûco hodil, do‰lo k
trestnému stﬁílení. Jak to vlastnû bylo?
TV: Byla to smû‰ná situace. Jeden z hráãÛ
Toronta mi strãil svou hokejku do rukavice a
stáhl mi lapaãku z ruky a rozhodãí si myslel, Ïe
jsem ji hodil po puku. Samozﬁejmû, Ïe nemûlo
cenu na rozhodãího ﬁvát, protoÏe jsem vûdûl,
Ïe rozhodnutí nezmûní. Mimochodem dnes
mûlo tento problém Toronto, které se
soustﬁedilo víc na rozhodãího neÏ na hru.
Nebylo to správné rozhodnutí, ale rozhodãí je
jen ãlovûk a mÛÏe se splést. Mohlo to i tak
vypadat, Ïe jsem ji hodil. Ale samozﬁejmû, Ïe
jsem ji nehodil, protoÏe ono to ani nejde sundat si bûhem vteﬁiny rukavici bez pomoci
druhé ruky a je‰tû ji pﬁesnû nûkam hodit. Tohle
nemá smysl nûjak vysvûtlovat.
ABE: Vûdûl jsi nûco o bilanci Roberta
Reichla s trestn˘mi stﬁíleními a Ïe doposud
osmdesát procent promûnil, aãkoliv v NHL
bylo letos promûnûno jenom kaÏdé ãtvrté?
TV: O tom jsem nevûdûl nic. Vím, Ïe je
vynikající hráã. Dokázal promûnit rozhodující
trestné stﬁílení na olympiádû. Proto jsem rád,
Ïe se mi to podaﬁilo.
ABE: DrÏí‰ hokejku v levé ruce podobnû
jako Roman Turek, je to obvyklé v NHL?
TV: Je jich víc, ale z âechÛ jsme pouze dva.
Napﬁíklad v Montrealu jsou oba brankáﬁi
Theodore i Garon leváci. Aubin v Pittsburghu
je také levák.
ABE: Jaké to má v˘hody?
TV: Je to dvojseãné. Má to své v˘hody i
nev˘hody. MoÏná je v˘hodou, Ïe se mi chytá
lépe proti útoãníkÛm „levákÛm“, kter˘ch je
vût‰ina. Jinak je to ale v˘hoda minimální.
ABE: Hrál jsi na Kladnû. Sleduje‰, jak si
vede Kladno v souboji o ligu?
TV: Sledoval jsem to také kvÛli tomu, Ïe v âR
Ïiju v Tﬁebíãi a v play-offs hrálo Kladno s
Tﬁebíãí. Chtûl bych, aby se Kladno dostalo
zpátky do ligy, protoÏe se jedná o muÏstvo s
tradicí a vyrostla tam ﬁada v˘born˘ch hráãÛ.
ZaÏil jsem tam dva skvûlé roky svého Ïivota.
ABE: Z Tﬁebíãe je také Patrik Eliá‰.…

TV: S ním jsem hrál za Kladno. Hrál jsem s
ním v juniorské reprezentaci. Dlouho jsme
dobﬁí kamarádi. Díky nûmu jsme se seznámil
se svou manÏelkou, takÏe je to mÛj kamarád a
zÛstane jím, aÈ se stane cokoliv.
ABE: Jako dvojka je ve va‰em muÏstvu
Ján La‰ák, jak spolu vycházíte?
TV: Je to skvûl˘ kluk. Není dÛvod, proã
bychom nemûli spolu vycházet dobﬁe. MÛÏeme
si vymûÀovat informace. SnaÏím se mu pomoc,
protoÏe jsem v NHL déle a brankáﬁi mÛÏe
nejlépe pomoci zase jen brankáﬁ.
ABE: Vladimír Oszágh?
TV: To je mÛj spolubydlící a to hovoﬁí o tom,
Ïe jsme skuteãnû pﬁátelé.
Pak jsme poÏádali o zhodnocení utkání
slovenského reprezentanta Vladimíra
Oszágha:
VO: Bylo to velmi dÛleÏité utkání, protoÏe
pokud jsme si chtûli udrÏet nadûji na postup do
play-offs, museli jsme jedno ze dvou utkání
tento víkend vyhrát. V Ottawû jsme prohráli,
tak zb˘valo Toronto.
ABE: Po pûti minutách to bylo 2:0.
Pﬁekvapilo vás to?
VO: Myslím si, Ïe ne. V poslední dobû máme
velice dobré úvody do utkání a kaÏdé utkání je
bojem o play-off, proto sázíme hodnû na
zaãátek. Dnes nám tato taktika opût vy‰la.
ABE: Osobnû mÛÏe‰ b˘t spokojen˘, jedna
asistence, jeden kladn˘ bod v hodnocení
plus/mínus…
VO: Urãitû je tu spokojenost, ale to v‰e je
nutné podﬁídit tomu, aby vyhrálo muÏstvo. Daﬁí
se nám to, Ïe nikdo nehraje sám na sebe, coÏ
je dÛleÏité. V‰ichni se snaÏíme, aby nám to
koneãnû vy‰lo.
ABE: KdyÏ Toronto skórovalo v úvodu
tﬁetí tﬁetiny, nemûli jste strach, Ïe mÛÏe
dojít ke zvratu utkání?
VO: Toronto je jedno z nejlep‰ích muÏstev v
NHL a nejedno utkání jiÏ otoãilo. Dnes jsme je
v‰ak v prvních dvou tﬁetinách k niãemu nepustili
a vûﬁili jsme si i po jejich rychlém gólu v tﬁetí
tﬁetinû.
ABE: Jak je pro vás nepﬁíjemné hrát proti
muÏstvu z druhé konference, které je pro
vás velkou neznámou?
VO: Není v tom velk˘ rozdíl, naopak proti
muÏstvÛm z V˘chodní konference máme lep‰í
statistiky.
ABE: Pochází‰ z Banské Bystrice, sleduje‰
stále tamní hokej?
VO: Nejen hokej, ale i to, co se tam dûje.
ABE: Vloni jste vyhráli Mistrovství svûta.
V pﬁípadû, Ïe Nashville nepostoupí do
Stanley Cupu, chtûl bys to zopakovat?
VO: Nikdy neodmítnu reprezentaci, protoÏe
mimo jiné jí mÛÏu vdûãit za to, Ïe jsem v NHL.
Reprezentaci jsem stále nûco dluÏn˘.
ABE: Má‰ zvlá‰tní vztah k Banské Bystrici?
VO: Je mi líto, jak to tam s hokejem vypadá,
protoÏe z Banské Bystrice pochází pût hráãÛ v
NHL a pﬁi tom klub je nûkde na spodku v druhé
lize.. V celé oblasti je sportovní úpadek.
ABE: A je‰tû poslední otázka, jak se ti
hraje v útoku s dvûma Rusy?
VO: Ze zaãátku jsme se dlouho hledali, ale
teì se nám celkem daﬁí. Jaãmûnûv byl ze

Tomá‰ Kaberle v souboji s Ja‰inem
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zaãátku zranûn˘ a ani já s Archipovem jsme
nemûli optimální formu, ale teì se nám daﬁí.
Denis Archipov má velmi dobré ruce a pﬁehled.
Jaãmenûv zase neudûlá chybu. Je velice
inteligentní.
***

Evropská koncovka
Toronto-MY Islanders 5:2
Branky: 36. Sundin 29 (McCabe, Kaberle), 38.
Reichel 10 (Belak, Fitzgerald), 40. Sundin 30
(Mogilnyj, ·vehla), 50. Green 11, 53. Domi 14
(Green, Reichel) - 31. Lapointe 6 (Weinhandl,
Ja‰in), 53. Bates 10, v oslabení. 10. Nepromûnûné
trestné strílení: 21. Sundin (Toronto). Stﬁely na
branku: 28:31. Tﬁetiny: 0:0, 3:1, 2:1. Pﬁesilovky:
2:4. VyuÏití: 0:0. Diváci: 19379.

Rivalita z loÀského Stanley Cupu a tradiãní
vítûzství domácího muÏstva rámovaly úterní
torontské utkání, které sledovali i redaktoﬁi
âeské televize. Podobnû jako v nedûli i
tentokrát mûlo Toronto v˘hodu trestného
stﬁílení. Mats Sundin stejnû jako Robert
Reichel v nedûli nepromûnil. Vynahradil si to
v závûru první tﬁetiny, kdy dvakrát skóroval.
Podobnû Robert Reichel, kter˘ zaznamenal
pûkn˘ druh˘ gól, kdyÏ se mu podaﬁil blafák.
Pro Romana Hamrlíka to nebylo nej‰Èastnûj‰í
utkání a za stavu 1:3, upadl a jeho chybu
vyuÏil torontsk˘ Green. Daﬁilo se tentokrát
Tomá‰i Kaberlemu, kter˘ zaznamenal tﬁi
kladné body a jednu asistenci. To bylo
dostateãn˘m dÛvodem, abychom ho poÏádali
o zhodnocení utkání:
TK: Obû muÏstva vûdûla, do ãeho jdou.
Známe se dokonale z loÀského play-offs a
máme si co vracet. Situace se opakuje i letos.
Hráli jsme s nimi dvakrát. Venku jsme prohráli,
doma vyhráli. DÛleÏit˘ byl závûr druhé tﬁetiny,
kdyÏ jsme otoãili skóre a bûhem necel˘ch pûti
minut tﬁikrát skórovali. V tûch okamÏicích nás
podrÏel gólman Ed Belfour.
ABE: Za stavu 0:1, nebyla uznána
Islanders branka, jak to bylo dÛleÏité?
TK: Bylo to urãitû dÛleÏité. Rozhodãí mûli k
dispozici video. To nám hodnû pomohlo.
ABE: Druhou branku vstﬁelil Robert
Reichel…
TK: NejenÏe to byla pûkná branka, ale velice
dÛleÏitá, protoÏe jsme ‰li do vedení 2:1. V
zápûtí následovala tﬁetí branka a po ní jsme
zaãali kontrolovat hru. Taková akce jakou
pﬁedvedli Mogilnyj se Sundinem se musí líbit
hlavnû divákÛm.
ABE: âtvrtou branku dal Green po chybû
Romana Hamrlíka…
TK: Taková vûc se mÛÏe stát kaÏdému. To
by nebyl hokej, kdyby se hrálo bez chyb.
Roman zakopl a utekl mu puk a Green ho
dorazil do branky. To se stává.
ABE: BlíÏí se play-off, jak vidí‰ situaci v
muÏstvu?
TK: Bylo by dobré, kdybychom ‰li do nûj ze
ãtvrtého místa, abychom zaãínali doma. Je
zde v˘hoda sedmého zápasu doma. Pokud
chce nûkdo vyhrát Stanley Cup, musí porazit
kaÏdého, pak uÏ nezáleÏí na soupeﬁi.
Ale‰ Bﬁezina
***

