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PraÏsk˘ rybáfi
VÏdycky, kdyÏ jsem vidûl na stoliãkách mlãenlivé
posedávat muÏe, ktefií na bfiehu fiek, rybníkÛ,
potokÛ, jezer, ãi na rÛzn˘ch pfiístavních nebo
pfiehradních hrázích hledûli do vody, vzpomnûl
jsem si na anglického myslitele Jerome Klapka
Jerome, jenÏ ve svém nesmrtelném filosofickém
díle Tfii muÏi v ãlunu jiÏ v roce 1889 napsal tuto
sebereflexi: Radili mi, abych se stal rybáfiem, lín˘
pr˘ jsem na to jiÏ dost.
VÏdy jsem byl pfiesvûdãen, Ïe k rybáfiské ãinnosti
je zapotfiebí léto, pfiíroda a voda. Ryby jako vedlej‰í
produkt jsou naprosto nedÛleÏité a je to element,
kter˘ spí‰e tuto pohodu ru‰í neÏ by jí prospíval.
Navíc o jejich pfiítomnosti v fiekách spí‰e hovofiila
nejistá víra, obãas podpofiená zázrakem úlovku
neÏ vûdeck˘ dÛkaz. O tom, Ïe ryby skuteãnû
existují jsem se pfiesvûdãil vÏdy 21. prosince, kdy
se v praÏsk˘ch ulicích objevily kádû plné kaprÛ.
Ty, jak jsem se dovûdûl pozdûji, se do Prahy vozily
z jiÏních âech. Kapfii pocházeli z jihoãesk˘ch
rybníkÛ, kádû z Tábora, je‰tû z dob husitsk˘ch,
kdy tam táborské Ïeny odhazovaly své ‰nûrovaãky
a podobné ‰perky, jak mne o tom informoval
reÏisér Otakar Vávra ve filmu Proti v‰em.
Îil jsem v omylu, na kter˘ jsem pfii‰el letos na
jafie, a to po více neÏ pÛl století Ïivota. Rybafiení
je totiÏ nûco jako du‰evní cviãení. Chcete-li
meditace. V rybafiení se ãlovûk musí cviãit. Je to
nûco jako postup v zednáfiské lóÏi. Zku‰en˘
odborník nepotfiebuje ani rybáfiskou Ïidliãku,
nemusí zneãi‰Èovat okolí v˘fukov˘mi plyny z auta,
aby se dostal na pfiíhodné místo. Staãí mu papírová
krabice a udiãka. Nepotfiebuje k tomu ani pfiíhodné
letní období, ale v kteroukoliv dobu mÛÏe zaãít s
touto ãinností, jak dokládá ná‰ snímek z leto‰ního
jara, kdy postar‰í muÏ poblíÏ Václavského námûstí
spustil háãek skrz kanálovou mfiíÏ a neru‰en
davy, ani porybn˘m s nepatfiiãnou otázkou, jestli
má rybáfisk˘ lístek, se oddal této ãinnosti. V tu
chvíli jsem si uvûdomil, Ïe mám pfied sebou vysoce
kvalifikovaného profesionála a zároveÀ jsem si
povzdechl nad tím, Ïe v západní spoleãnosti tito
profesionálové vymírají.
Byl jsem pfiesvûdãen, Ïe k tomu, abych je spatfiil
zde v Torontû je zapotfiebí mít, jak fiíká JAK (Jan
Ámos Komensk˘), rÛÏové kontaktní ãoãky mámení.
Vloni na podzim jsem si je pofiídil. Musím pfiiznat,
Ïe od té doby vidím vûci, které jsem po dlouhá léta
nevidûl. PouÏívám je hlavnû, kdyÏ bûhám po
Torontû. Torontského rybáfie jsem je‰tû nespatfiil,
ale minul˘ t˘den jsem pfii svém ãtyfikolovém bûhu
odnikud nikam usly‰el hlas neznámého fanou‰ka,
kter˘ mne jiÏ v prvním kole povzbuzoval anglick˘m
pokfiikem „Good job!“ Pokynul jsem tedy, Ïe si jeho
pfiíznû váÏím a vydal se do druhého okruhu, kter˘
mûfií tfii a pÛl kilometru. Mezi ulicemi Rusholm a
Havelock jsem spatfiil nûco, co mi vyrazilo dech skupinu obrÛ. Pût lidí pochodovalo na chÛdách.
Pûknû za sebou jako ãápi. Uvûdomil jsem si, jak
potfiebují povzbuzení. ¤ekl jsem si, Ïe musím b˘t
originální. Probûhl jsem kolem nich a pfiedal
poselství neznámého dobrodince: „Good job!“

Pokynuli pro zmûnu oni mnû a pochodovali dál.
Dokonãil jsem druh˘ okruh, v krásné euforii, Ïe
ani v Torontû po‰uci nevymfieli, kdyÏ jsem na rohu
Ossingtonu a Bloor spatfiil dvû originální japonské
judistky na kolobûÏkách. O jejich kvalitách svûdãily
Ïluté pásy, které by jim Vladimír Putin mohl jen
závidût. Pfii tfietím kole jsem pro zmûnu usly‰el
rytmické povzbuzování davu. Egoisticky jsem
myslel, Ïe toto povzbuzování patfií opût mnû, ale ve
skuteãnosti dívky na kolobûÏkách dorazily do
tûlocviãny a tam se hlasitû a rytmicky rozcviãovaly.
KdyÏ jsem konãil ãtvrté kolo mûl jsem pocit, Ïe
pozitivních záÏitkÛ na nudnou oblast západního
Toronta bylo dost. Opût jsem se m˘lil. MÛj bûh
neunikl pozornosti ãerno‰ského obchodníka s
nemovitostmi. Ten v okamÏiku, kdy jsem dobûhl a
zmáãkl stopky, vyrazil ze svého byznysu, kde se
snaÏí prodat domky, druÏstevní byty a parcely a
informoval mne, Ïe mám o dvû minuty hor‰í ãas.
Odkud mûl tuto informaci nevím, ale byla správná.
Zfiejmû byl napojen na CIA.
Toto zji‰tûní mne uvedlo do nev˘slovné deprese.
JiÏ jsem rozhodnut. Pfií‰tí t˘den koupím v Eaton
Centru udiãku a na Yongu je docela pûkn˘ kanál.
Hned ho vyzkou‰ím. Mám já to zapotfiebí, aby na
mne nûkdo pokfiikoval, Ïe mám dvû minuty
zpoÏdûní. Co jsou dvû minuty proti vûãnosti, o
které se dá pfii rybafiení tak dobfie pfiem˘‰let a k
rybafiení mám podobnû jako klasik v druhé polovinû
19. století i já patfiiãné pfiedpoklady.
Ale‰ Bfiezina

Na‰e anketa
Otázka ãíslo ‰est znûla: Tím, Ïe se âR a Slovensko
stanou ãleny EU nebude jiÏ dÛvod k emigraci nejen do
Kanady, ale i do Austrálie, Spojen˘ch státÛ a dal‰ích
zemí. Myslíte si, Ïe krajanské organizace jako âeské a
Slovenské sdruÏení v Kanadû v tûchto zemích pﬁeÏijí
rok 2006?
Radovan Holub, publicista, ·piãák: Ve svûtû existuje
spousta národnostních men‰in. Mnohé z nich nebudou
nikdy zcela absorbovány vût‰inovou spoleãností. Budou
se za nimi stûhovat nebo je nav‰tûvovat pﬁátelé nebo
známí z jejich zemí. Budou také obãas potﬁebovat
pomoc. Nutnost zachovat národnostní identitu a tradice
zÛstane i v globální spoleãnosti. Proto i role krajansk˘ch
sdruÏení bude stále opodstatnûná.
Petr Krejãí, jadern˘ fyzik, politick˘ poradce, Praha:
Lidí emigrují nejen kvÛli tomu, Ïe mají hlad, Ïe jim jde o
hol˘ Ïivot, ale také proto, Ïe si chtûjí zaﬁídit Ïivot podle
svého. A tak bude stále dost lidí, pro které Ïivot v
socialistické unionistické Evropû nebude dosti
svobodn˘. Pokud Kanada, USA, Austrálie apod. tûmto
lidem nabídnou více svobody, nepochybnû krajanská
sdruÏení v tûchto zemích nevymﬁou.
Ondﬁej Neff, publicista, Praha: DÛvody k emigraci v
pravém slova smyslu chválabohu zmizely v okamÏiku,
kdy se bol‰evick˘ reÏim zhroutil. Lidé se budou stûhovat
podle své libosti, zájmu a potﬁeb - a taky sdruÏovat.
Proto si myslím, Ïe osud krajansk˘ch sdruÏení nezávisí
na na‰em vstupu do EU.
Pokraãování na str. 3
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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 10:00.
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.

STIPENDIA IVANA PROCKA
Stipendium je urãené pro vysoko‰kolské studium a
mohou jej získat Ïáci pocházející z ãeské nebo
slovenské komunity.
Pﬁedpokladem je v˘born˘ prospûch ze stﬁední ‰koly
(high school) a pﬁijetí na vysokou ‰kolu (university).
Podrobnosti dostanete
v Pace Savings and Credit Union Limited
740 Spadina Ave., Toronto, Ont. M5S 2J2

Tel.: (416) 925-0557

Uzávûrka je 22. srpna 2003
âeská televize Zábûr
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10 hodin
opakování v pondûlí v 8:30 hodin
na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4)
E-mail: zabertv@yahoo.ca

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
uzavírá svoji kanceláﬁ na
740 Spadina Ave., Toronto, Ontario M5S 2J2
dnem 30. ãervna 2003

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.

Pﬁes léto budou náv‰tûvní hodiny poãínaje
kaÏdou sobotu od 10 do 12 hodin v budovû kostela sv. Václava,
496 Gladstone Ave.. (KﬁiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.).
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8
Telefonní ãíslo a fax zÛstávají stejné.

¤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.

Od 1. ãervence bude mít âSSK následující E-mailové adresy:
Ústﬁedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa âSSK: www.cssk.ca
nebo www.cssk.satellite1-416.com

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.

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
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.
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Kalendáfi
3.-9. 8.
Folklorama ve Winnipegu
St. Paul’s Highschool
2200 Grant Ave.
(204) 878-2676
***
2.8. (ne) 20:00
Karibská noc na Host˘nû
Tábor Host˘n u Montrealu
***
9. 8. (so.)
Sokolské letní hry vSt. Jacobs
Sokolská Ïupa Kanadská
***
16.8. (so.) 18:00
Peãené prase a diskotéka
Tábor Host˘n
***
23.-24.8.
Tenisov˘ turnaj dvojic
Laval, Montreal
(514) 733-0978
***
24. 8. (ne) 15:00
Vepﬁové hody ve Winnipegu
Farma u Dobrovoln˘ch
(204) 878-3062
***
3. 9. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ (videofilm)
Kostel sv. Václava
***
6. 9. (so.) 18:00
âlenská beseda s veãeﬁí
Kostel sv. Pavla
Sokol Toronto
***
17. 9. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - pﬁedná‰ka
Kostel sv. Václava
***
27. 9. (so.)
KﬁesÈansk˘ klub = Farnost sv. Pavla
***
27. 9. (so) 19:00 Svatováclavské posví
cení
Farnost sv. Václava
***
28 (ne.) 17:00
Nocturno: Poetica Musica
Masaryktown MasarykÛv ústav
***
1. 10. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ (videofilm)
Kostel sv. Václava
***
4. 10. (so.) 19:00
Moravské hody
Ukrajinské kulturní stﬁedisko
Moravanka
***
11. 10. (so.) 10:00
Pocta zesnul˘m ãlenÛm
Torontské hﬁbitovy
Sokol Toronto
***
15. 10. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - pﬁedná‰ka
Kostel sv. Václava
***

Rodina z âech by si ráda
dopisovala s rodinou z
Kanady, pokud moÏno v
anglickém jazyce.
Elektronická adresa:
merincky@email.cz
1314-p

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
v úter˘ 22. ãervence 2003 v 19:07

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde
Ve ãtvrtek 14. srpna 2003
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Na‰e anketa
Pokraãování ze str. 1

R.N. Royko, Calgary: Myslím si, Ïe pﬁeÏijí
rok 2006, ale nepﬁeÏijí rok 2010. Dost
krajanÛ v Calgary se schází kaÏd˘ mûsíc v
irské hospodû zazpívat si pﬁi kytaﬁe ãeské
a slovenské písniãky. Chodí tam dost
mlad˘ch âechÛ a SlovákÛ, kteﬁí pﬁijeli
nedávno do Calgary. Nevidím dÛvod, proã
by tyto akce mûly skonãit nûjak brzo.
Milo‰ ·uchma, pﬁedseda âSSK, Ottawa:
Nemyslím si, Ïe tím, Ïe âR a Slovensko se
stanou ãleny EU, Ïe nebude dÛvod k
emigraci do Kanady, Austrálie, Spojen˘ch
státÛ a dal‰ích zemí. Tyto zemû, aÈ jiÏ z
dÛvodÛ odborn˘ch, Ïivotního stylu ãi právû
proto, Ïe jsou neevropské, budou stále
pﬁedmûtem zájmu EvropanÛ, tedy i âechÛ
a SlovákÛ. Také si nemyslím, Ïe âeské a
Slovenské sdruÏení v Kanadû nepﬁeÏije
rok 2006. Mé volební období konãí v roce
2005 a snad se mnû podaﬁí pﬁemluvit
nûkoho, kdo v práci bude pokraãovat. VáÏné
obavy bych mûl spí‰e po roce 2016, pokud
se nám nepodaﬁí vychovat mlad‰í generaci
a pro práci zaujmout novû pﬁi‰lé, i kdyÏ s
nûjakou velkou imigraãní vlnou nemÛÏeme
poãítat.
Mil. Ullmann: Myslím, Ïe nezanikne, ale
rozdûlí se na “mladoãechy” a “staroãechy”.
A myslím, Ïe “mladoãe‰i” budou patﬁit k
mladé a progresivní nové generaci, kterou
zajímají prachy a ne “krajánkovství”. âímÏ
jsem v podstatû zodpovûdûæa i otázku ã. 2.
Moc zdravím, pﬁeji mnoho úspûchÛ a tû‰ím
se na pﬁí‰tí ãíslo.
Otázka ãíslo sedm: V Kanadû byl nedávno
pﬁijat zákon o „manÏelském souÏití“ osob
stejného pohlaví. Po staletí platilo, Ïe
manÏelé jsou muÏ a Ïena. Místo, aby tento
zákon v‰e zjednodu‰il, otevﬁela se celá
ﬁada nov˘ch problémÛ: Pokud spáchají dva
„manÏelé“ trestn˘ ãin, mají b˘t zavíráni do
stejného vûzení? JestliÏe ano, proã neudûlat
vûzení pro manÏelské heterosexuální páry?
Mohou uzavﬁít takov˘ homosexuální sÀatek
i pﬁíbuzní? KdyÏ ne, tak proã ne? Má je‰tû
smysl mít pánské a dámské WC?
Na‰e otázka je: Naru‰í se tímto zákonem
tradiãní hodnoty a zpÛsob Ïivota spoleãnosti
anebo je to pouze právní formalita?
Odpovûdi mÛÏete posílat E-mailem
satellite1-416@rogers.com nebo faxem v
Torontu a okolí na ãíslo (416) 530-0069
mimo Toronto na ãíslo 1-877-333-6371.
RovnûÏ lze s patﬁiãn˘m pﬁedstihem pouÏít
po‰tu. Uzávûrka pro anketu je 4. srpna
2003.
Ale‰ Bﬁezina
***

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
www.cssk.ca

***

Otázka dvojího obãanství
Dopis pfiedsedy âSSK Milo‰e ·uchmy

VaÏení poslanci, poslankynû, paní senátorko, pane senátore,
po del‰í dobu na‰e organizace poÏadovala sdûlení termínu na pﬁedloÏení zmûn k
Zákonu 40, kter˘ ve 3. ãtení se bude projednávat v úter˘ 24. 6. Teprve pan senátor
Martin Mejstﬁík mnû e-mailem v pátek 20. 6. sdûlil velice blízk˘ termín a také
doporuãení na nûkteré poslance a poslankynû, kteﬁí by na‰e návrhy mohli podpoﬁit.
4. 6. 2003 jsme odeslali rezoluci z na‰eho 55. kongresu âeského a Slovenského
sdruÏení v Kanadû ministerskému pﬁedsedovi V. ·pidlovi, kde adresujeme nûkterá
na‰e doporuãení, vãetnû tûch, t˘kajících se Zákona 40. S potû‰ením konstatujeme,
Ïe Zákon 40 odstranil status bezdomovectví.
Zásadní zmûnu, kterou po dlouhou dobu v zákonû poÏadujeme je §17 (1) zákona,
kter˘ i v návrhu zmûny zákona ﬁíká, Ïe ”Státní obãan âeské republiky pozb˘vá
státní obãanství âeské republiky dnem, kdy na základû v˘slovného projevu vÛle
dobrovolnû nabyde cizí státní obãanství.”
Jak víte, ﬁada âechÛ Ïijících v zahraniãí má dvojí obãanství, tedy ãeské a cizí, napﬁ.
kanadské. Dvojí obãanství nebylo a není umoÏnûno ãesk˘m obãanÛm, kteﬁí pﬁi‰li
a pﬁicházejí do cizí zemû v podstatû po období po 17. 11. 1989, a to z rÛzn˘ch
dÛvodÛ, tak jak je to v demokratické spoleãnosti obvyklé.
Domníváme se, Ïe uzákonûní pozbytí ãeského obãanství nabytím cizího, i kdyÏ
v˘slovn˘m projevem vÛle Ïadatele, je velmi krátkozrak˘ pohled. Pro opak je ﬁada
dÛvodÛ, napﬁ.:
mnoho âechÛ, kteﬁí pﬁi‰li do cizí zemû z rÛzn˘ch dÛvodÛ musí z existenãních
dÛvodÛ mít obãanství cizí zemû, protoÏe by napﬁ. nemohli získat zamûstnání, které
cizí obãanství poÏaduje;
mûlo by b˘t dáno na projevu vÛle ãeského obãana, zda chce poÏádat o pozbytí
ãeského obãanství (tyto situace byly napﬁ. v dobû války nebo nesvobody, kdy
obãan mohl b˘t perzekuován);
je diskriminaãní, aby jedna skupina âechÛ mohla mít dvojí obãanství a jiná
nikoliv;
je absurdní, aby nûkdo pozbyl obãanství rodné zemû tím, Ïe Ïije v jiné zemi;
velká vût‰ina zemí ve svûtû vãetnû Kanady, USA, Austrálie a zemí EU
respektuje dvojí obãanství, protoÏe toto pﬁispívá k prospûchu jejich obãanÛ,
kontaktu a spolupráci se zemí pÛvodu;
i kdyÏ zatím poÏadavek jednoho obãanství není v rozporu s EU, trend v EU je
ve prospûch dvojího obãanství a v EU se problémem dvojího obãanství zab˘vá
komise;
âeská republika by se nemûla zbavovat sv˘ch obãanÛ a sniÏovat si tak svoji
populaci, protoÏe tito obãané mohou dﬁíve ãi pozdûji b˘t pro ni uÏiteãní, aÈ jiÏ v cizinû
nebo v âeské republice;
pozbytím ãeského obãanství se ochuzují ãeské komunity v zahraniãí, které ke
svému pﬁeÏití potﬁebují obãany ãeského pÛvodu.
VáÏení poslanci a senátoﬁi, chtûli bychom Vás tímto laskavû poÏádat, abyste na‰e
doporuãení a dÛvody podpoﬁili a tlumoãili v diskusi 3. ãtení zmûn Zákona 40, které
podle informací senátora M. Mejstﬁíka zaãíná v úter˘ 24. 6.
Na okraj k této absurditû:
V Podv˘boru snûmovny Parlamentu pro styk s krajany jsou na listinû sedmi
poslancÛ dva komunisté: posl. Jitka Gruntová a posl. Miloslav Ransdorf. RovnûÏ
tak v Stálé komisi Senátu pro krajany Ïijící v zahraniãí je z jedenácti senátorÛ jeden
komunista, senátor Jaroslav Doubrava.
Uvûdomujeme si, Ïe v âeské republice uplynula pﬁíli‰ krátká doba k tomu, aby lidé
nevolili stále komunisty. MÛÏeme Vás v‰ak ubezpeãit, Ïe zde z nás nikdo
komunisty nevolí, protoÏe to byli oni, kteﬁí nás donutili opustit na‰i rodnou vlast a
zabavili na‰e majetky.
Chtûli bychom Vás tedy poÏádat, abyste je jménem nás poÏádali o vystoupení z
Komise a Podv˘boru, které se zab˘vají krajanskou tématikou. Doufejme, Ïe v sobû
naleznou dostatek sebereflexe a pokory, aby z tûchto orgánÛ vystoupili. Dûkujeme
Vám.
S pﬁátelsk˘m pozdravem
Milo‰ ·uchma - pﬁedseda
âeské a Slovenské sdruÏení v Kanadû

VáÏen˘ pane,
odpovídám vám v zastoupení paní poslankynû Fischerové:
Va‰e podnûty ke zmûnû zákona jsme obdrÏeli od paní senátorky Seitlové pﬁed
jednáním Petiãního v˘boru parlamentu, kter˘ byl pro zákon o nab˘vání a pozb˘vání
ãeského obãanství v˘borem garanãním. Paní poslankynû Fischerová pﬁednesla a
pokusila se prosadit v‰echny relevantní podnûty, které k zákonu dostala (tedy i
moÏnost dvojího obãanstvé).
Petiãní v˘bor k tomuto zákonu zasedal dvakrát. V závûreãném hlasování pﬁijal
pouze jeden pozmûÀovací návrh, a to je‰tû v jeho mûkãí podobû: Paní poslankynû
následnû pﬁednesla v rámci druhého ãtení podpÛrn˘ projev pro pozmûÀovací návrh
Petiãního v˘boru a je‰tû jeden pozmûÀovací návrh, kter˘ se t˘kal závaÏného
problému osvojencÛ: Oba pozmûÀovací návrhy následnû snûmovna podpoﬁila a
pﬁijala novelu zákona v jejích znûní. Dle na‰eho odhadu to bylo maximum, ãeho
bylo v souãasném politickém klimatu moÏno dosáhnout, a i toto stálo obrovské úsilí
a pokládáme to za ‰tûstí. Zákon nyní postupuje do senátu. Na závûr mi zb˘vá
konstatovat, Ïe my‰lenka dvojího obãanství je bohuÏel v tuto chvíli pro naprostou
vût‰inu ãesk˘ch politikÛ i úﬁedníkÛ státní správy pﬁíli‰ “revoluãní”, ale Ïe ji pﬁi dal‰í
vhodné pﬁíleÏitosti opût zvedneme.
Se srdeãn˘m pozdravem
Monika Satavová- asistentka
***
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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
Calgary
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,Calgary, 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: 647/436-1407
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
St.: 13:00 - 16:00 (po pﬁedchozím ohlá‰ení)
Konzulát bude uzavﬁen od 1.6. do 9.7.2003
Vancouver
Honorary Consul K. E. Newman
1480-885 West Georgia St.
Vancouver, B.C. V6C 3E8
Tel.: 604/601-2011, fax 604/639-3134
E-mail: newman@insigniacorp.com
Po. - pá: 9:00-12:00 a 14:00-17:00

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British 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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Z Kanady a USA
CS ROCKFEST 2003
(23.-24.8.)

Medical

V programu do‰lo ke zmûnû. Jana
Kirschner nemÛÏe pﬁijet, protoÏe dostala
nabídku na natáãení od rakouské firmy
Warner Bros. na celoevropskou smlouvu.
Nahradí ji legenda slovenského rocku
METALINDA.
***

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

âe‰ka Markéta Semik
souãástí kanadského
potápûãského t˘mu

První dvû Ïeny se staly souãástí
kanadské námoﬁní potápûãské skupiny
The Fleet Diving Unit v její
devûtaãtyﬁicetileté historii, kdyÏ
absolvovaly nároãn˘ jedenácti mûsíãní
trénink. Jedná se o t˘mové hloubkové
potápûní. âtyﬁiadvacetiletá Markéta
Semik pﬁi tom je u námoﬁnictva od roku
1997 a chce u potápûní zÛstat. Skupina
pomáhá pﬁi rÛzn˘ch katastrofách,
napﬁíklad pﬁi tragické nehodû letadla
Swissair poblíÏ Peggy’s Cove v Novém
Skotsku. Potápûãi se ãasto pohybují aÏ v
devadesátimetrové hloubce. Z tﬁiceti
uchazeãÛ bylo vybráno jedenáct, kteﬁí
kurs absolvovali.
***

Deváté v˘roãní vepfiové hody
ve Winnipegu

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

Tel.: 533-0005
West Nile Virus
Nosoda - Orální vakcína
WNV 12/30/200

Tento farmaceutick˘ produkt USA je
nyní dostupn˘ také v Kanadû. Nosoda
se uÏívá pouze orálnû, formou kapek.
Vzhledem k nebezpeãnému rÛstu
onemocnûní virem West Nile v
Ontariu je tento imunizaãní pﬁípravek
povaÏován za dosud nejúãinnûj‰í.
Cena osobního balení je 24,99 dolarÛ.
Cena rodinného balení je 39,99. K
nosodû je pﬁipojen podrobn˘ návod,
jak produkt pouÏít.
INF0: www.biomedici.ca
CLINIQUE OF BIOMEDICINE
4195 Dundas St. W. Suite 322
Toronto, On M8X 7Y4
Tel.: 416/255-3325
nebo 1-877-863-‘2478
E-mail: info@biomedici.ca

Opékání selete se koná za kaÏdého
poãasí v nedûli 24. srpna 2003 o 15.
hodinû na farmû u Dobrovoln˘ch. DÛvod
k oslavû se jistû najde. Piknik je urãen
v‰em hladov˘m a Ïízniv˘m. Vstupné je
nûco málo, co vhodíte u vchodu do krabice
od bot. Chudí a ‰etrní mají v‰e zdarma.
Pokud chcete o této akci vûdût více,
neváhejte vytoãit ãíslo (204) 878-3062.
RovnûÏ upozorÀujeme na tradiãní
winnipegskou FOLKLORAMU, která se
koná od 3. do 9. srpna v St. Paul’s High
School, 2200 Grant Avenue, Winnipeg.
Kdo chce pomoci, aÈ zavolá na tel. ãíslo
(204) 878-2676.
***

Klub Vojvodina pfiipravil
piknik pro v‰echny

No, není to úÏasné? Sejít se takhle jednou
v roce v pﬁíjemném pﬁírodním prostﬁedí,
posedût spolu, popovídat si o tom, co je
nového v komunitû ãi v rodinû, zazpívat si
vlastní národní písnû, zatanãit národní tance,
zavzpomínat na svou rodnou domovinu,
zkrátka se vzájemnû potû‰it…
Takovou tradici piknikÛ si zavedl Klub
dolnozemsk˘ch SlovákÛ Vojvodina, jak nám
ﬁekli jeho pﬁedseda Daniel Lovas a
místopﬁedseda Michal Pavlis v sobotu 12.

ãervence pﬁímo na místû samém - v náruãi
pﬁírodní rezervace na 177 hektarech se
rozkládající Shade’s Mills Conservation Area
nedaleko Cambridge, zhruba 140 kilometrÛ
vzdáleném jihozápadnû od Toronta. Tato
oblast je jen malou souãástí rozlehlého areálu,
nabízejícího náv‰tûvníkÛm relaxování v
jakékoliv podobû si mohou jen pﬁát - vãetnû
vodních sportÛ v 36hektarovém vodním
rezervoáru.
“Pikniky jsme zaãali poﬁádat zhruba pﬁed
pûtadvaceti lety, “ ﬁíká Michal Pavlis, kter˘ je
v komunitû znám jako obûtav˘ a dobrosrdeãn˘
ãlovûk. Stﬁídavû jej organizuje jednak klub v
Torontû a jednak ve Windsoru. Klub sdruÏuje
dolnozemské Slováky, pocházející z Dolní
Zemû nûkdej‰í Jugoslávie, dnes známé jako
Srbsko a âerná Hora. Vût‰ina z nás se tam i
narodila. Je to blízko Bûlehradu a mûsta Novi
Sad. A v‰echny pikniky mají i jugoslávsk˘
charakter.“
MoÏná vás napadne stejná otázka, jaká
napadla i mû - kdo pokr˘vá finanãní náklady.
„Pﬁirozenû Klub, a kdyÏ nûco z v˘dûlku
zÛstane, vrátí se zase do pokladny,“ ﬁíká
Michal. A kdo Ïe se postaral o chutné
„koláãiky“? Pro odpovûì není zapotﬁebí jít
pﬁíli‰ daleko, doplÀuje mû pﬁedseda Daniel
Lovas, kter˘ je rovnûÏ znám svou zemitou
povahou a obûtavostí: „Ty napekly na‰e Ïeny,
a sladkosti a káviãka jsou k dispozici kaÏdému
zdarma.“
Tentokráte si pﬁítomní pochutnávali hlavnû
na opeãeném praseti, na kyselo udûlan˘ch
bramborách, salátu a dal‰ích pﬁílohách
naservírovan˘ch na stolech pod ‰ir˘m nebem.
I kdyÏ poãasí setkání pﬁíli‰ nepﬁálo, nic to
nemûnilo na faktu, Ïe i vzácn˘m hostÛm, jimiÏ
byli tentokráte biskup slovenské evangelické
církve augsburgského vyznání v Srbsku a
âerné Hoﬁe Samuel Vrbovsk˘, ãlenové
evangelick˘ch a. v. slovensk˘ch církví sv.
Pavla v Torontû s rev. Ladislavem Kozákem,
ãlenové sboru sv. KﬁíÏe v Kitcheneru a sv.
Matú‰a v Smithville. Pﬁítomní mezi sebou
uvítali milé hosty ze slovenské Ko‰ece (z
okresu Iºava) - diakona církevního
evangelického sboru ªubomíra Marcinu, jenÏ
slouÏil bohosluÏby v kostele sv. Pavla v
Torontû následující nedûli, a Petera Luptáka,
ﬁeditele ko‰eckého Stﬁediska ev. diakonie pﬁi
církevním sboru
Text a foto: Vûra Kohoutová
***

Antonín Kubálek
pro záchranu
kostela sv. Jana Kfititele

Recitál torontského klavíristy svûtového jména
se nakonec uskuteãnil v prostorách Poutního
místa P. Marie Pomocné u Zlat˘ch Hor
11.7.2003.
Kostel sv. Jana Kﬁtitele je ve ‰patném
technickém stavu. Po 2. svûtové válce do‰lo
k vysídlení pÛvodního nûmeckého
obyvatelstva a tím i k pﬁetrhání stalet˘ch vazeb.
Noví obyvatelé tady jen pozvolna zapou‰tûli
koﬁeny. ProtoÏe velká ãást z nich byla ﬁecké
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národnosti, tudíÏ i jiného vyznání, kostel byl
vyuÏíván jen zﬁídka.
Tato krásná stavba pak vlivem drsn˘ch
klimatick˘ch podmínek, a pﬁedev‰ím v
dÛsledku naprostého zanedbání údrÏby,
chátrala. Jak do objektu zatékala voda, do‰lo
ke zniãení vnitﬁních omítek a ke znaãnému
po‰kození vzácného vnitﬁního mobiliáﬁe. V
roce 1992 byly sochy a obrazy svezeny do
Zlat˘ch Hor a kostel ponechán svému osudu.
V roce 2002 byl svûﬁen do správy rektorátu
poutního místa Panny Marie Pomocné, a byly
zahájeny práce na obnovû kostela. TéhoÏ
roku byl kostel prohlá‰en za kulturní památku
a v‰echny práce probíhají pod kontrolou
Státního památkového ústavu Olomouc.
Díky vstﬁícnosti Duchovní správy poutního
místa P. Marie Pomocné u Zlat˘ch Hor se dne
11.7. v 19.00 uskuteãnil recitál klavíristy z
Toronta, kter˘ od roku 1968 Ïije v Kanadû.
V˘tûÏek vstupného je vûnován na obnovu
kostela sv. Jana Kﬁtitele.
Od 7. do 17. ãervence probíhají ve Zlat˘ch
Horách v Jeseníkách (v ZU· Franze
Schuberta) za podpory Kanadského
velvyslanectví mistrovské klavírní kurzy
Antonína Kubálka. Kurzy jsou urãeny ãesk˘m
i zahraniãním posluchaãÛm základních
umûleck˘ch ‰kol, studentÛm konzervatoﬁí a
pedagogÛm oboru klavír. V˘uku doplÀuje série
mistrovsk˘ch koncertÛ (A. Kubálek, L.
DoleÏal). Kromû zmínûného koncertu na
poutním místû Panny Marie Pomocné u
Zlat˘ch hor, byl dal‰í v pondûlí 14.7. v
prostorách Priessnitzov˘ch léãebn˘ch lázní.
Mûsto Zlaté Hory se sv˘mi 4600 obyvateli leÏí
v severov˘chodní ãásti okresu Jeseník na
hranici s Polskem.
***

Les Voix Humaines
na Letních slavnostech
staré hudby
Od 29. ãervna aÏ do 26. ãervence probíhal v
Praze 4. roãník Mezinárodního hudebního
festivalu Letní slavnosti staré hudby, na nichÏ
se ãesk˘m posluchaãÛm pﬁedstaví hudební
tûlesa z celého svûta. Tentokrát dramaturgie
festivalu zvolila spoleãné téma hudby
evropsk˘ch metropolí v období baroka. Ve
ãtvrtek 17.7. se v praÏském Clam-Gallasovû
paláci pﬁedstavil i mezinárodnû uznávan˘
kanadsk˘ soubor Les Voix Humaines, jenÏ
pﬁedstavil barokní PaﬁíÏ prostﬁednictvím
skladeb N. A. Lebeguea, Sainte-Colombea,
F. Couperina a J.-P. Rameaua. Kanadsk˘
soubor Lex Voix Humaines (Susie Napper a
Margaret Little) jiÏ patnáct let tû‰í své
posluchaãe originálními interpretacemi
mistrovsk˘ch dûl 17. a 18. století. Susie
Napper a Margaret Little koncertnû provádûjí
a studiovû nahrávají vût‰í ãást svého
repertoáru pro violu da gamba, u‰lechtil˘
nástroj ze 17. a 18. století. Jejich hudební
kritikou velice cenûné nahrávky zahrnují
souborné dílo Tobiase Huma Poeticall
Musicke, The 4 Seasons Christophera
Simpsona ãi kompletní Le Nymhe di Rheno
Johannese Schencka. Soubor se zúãastnil
mnoha prestiÏních hudebních turné a
festivalÛ, mj. ve Velké Británii, Nizozemí ãi
USA.
***

Projekt Sonic Weave:
mozaika kanadské
populární hudby

Mám 47 rokÛ a hledám místo
opatrovatelky pro star‰ího
ãlovûka (Slováka nebo âecha)
v Torontû a okolí.
Volejte Drahu‰i: 905/655-9442
1315-p

Z lutheránského pikniku v Cambridge: biskup S. Vrbovsk˘, rev. L.. Kozák, diakon ª. Marcina

Ve ãtvrtek 10.7. vystoupilo v praÏském klubu
Roxy ‰est kanadsk˘ch hudebních skupin a
umûlcÛ (Alpha Yaya Diallo, Kid Koala, Tanya
Tagaq Gillis-Michel Deveau, Les Batinses,
Tasa, Zubot and Dawson) v rámci jedineãného
projektu Sonic Weave/Monde Sonore.
RÛznorodí umûlci pﬁedstavují na svém
evropském turné (Nûmecko, Polsko,
Rakousko, âR) souãasnou kanadskou
hudební produkci, jejíÏ specifikum tvoﬁí právû
bohaté multikulturní dûdictví Kanady.
Nev‰edním záÏitkem bude jistû pﬁedstavení
skupiny Les Batinses, jejíÏ tvorba v sobû
spojuje skotsk˘ a frankofonní prvek ãi
produkce pûtiãlenného ensemblu Tasa
ãerpajícího z indické klasické hudby.
***
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Kanada na worskshopu
Dialog vûdy s umûním 2003

Od 12. do 19. ãervence probíhal v Hluboké
nad Vltavou (v prostorách International
Townshend School) workshop Dialog vûdy s
umûním 2003, poﬁádan˘ obãansk˘m
sdruÏením Dialog vûdy s umûním, jenÏ se
zamûﬁuje na aplikaci vûdeck˘ch poznatkÛ v
praxi a sbliÏování vûdy a individuálních
umûleck˘ch koncepcí. Workshop si kladl za
cíl posílit vizuální stránku získávan˘ch
vûdomostí zejména v tûch oborech, u kter˘ch
se struktury, procesy a dûje odehrávají na
mikroskopické a submikroskopické úrovni.
Pﬁedná‰ky, které v prÛbûhu workshopu
pﬁednesli domácí i zahraniãní odborníci,
doprovázel projekt, jehoÏ se zúãastnili umûlci
z celého svûta. Jejich cílem byla názorná
aplikace vûdeck˘ch poznatkÛ v praxi a jejich
vyuÏití v oblasti umûní. Pﬁí‰tí t˘den tak v
âechách stráví i oceÀovan˘ kanadsk˘ umûlec,
malíﬁ Peter McLeish, jenÏ k vytváﬁení sv˘ch
multi-mediálních projektÛ vyuÏívá techniku
elektronov˘ch mikroskopÛ. Podle sv˘ch
vlastních slov se pﬁi tvorbû tvÛrãích
umûleck˘ch objektÛ nechává inspirovat mj. i
ideou Wagnerova Gesamtkunstwerku. Vedle
uvedení sv˘ch multi-mediálních projektÛ
povede McLeish semináﬁe na téma pﬁírodních
vûd.
Kanadská mozaika - emb Praha
***

BurnsÛv Problém se
strachem zahájí
Torontsk˘ filmov˘ festival

V úter˘ 22. ãervence 2003 dopoledne se
konala v torontském Metropolitním hotelu

ReÏisér Gary Burns

tisková konference, na které byla veﬁejnost
seznámena s kanadsk˘mi filmy na leto‰ním
Mezinárodním torontském filmovém
festivalu. Úvodní gala pﬁedstavení se koná
dne 5. záﬁí a bylo svûﬁeno reÏiséru Garymu
Burnsovi, kter˘ ve svûtové premiéﬁe
pﬁedstaví film Problém se strachem.
Laurie Harding (hraje Paulo Costanzo) se
ve filmu bojí v‰eho: v˘tahÛ, pojízdn˘ch
schodÛ, pﬁejít ulici, ‰paget a hlavnû
jak˘chkoliv dÛvûrností… Tím se stává
vlastnû perfektním zákazníkem spoleãnosti
Global Safety Inc. MÛÏe získat její produkt,
kter˘ ho ochrání proti v‰emu vãasn˘m
varováním. JenÏe strach se zaãne ‰íﬁit a
mûsto je na pokraji zkázy. Je potﬁeba se
zbavit strachu. K tomu má Lauriemu pomoci
jeho pﬁítelkynû Dot (Emily Hampshire). Ta
pﬁijde na to, Ïe Laurie zachrání svût, kdyÏ
pﬁekoná strach a pﬁejde ulici.
Na festival bylo pﬁihlá‰eno 632 kanadsk˘ch
snímkÛ, z toho 67 bude moÏné vidût na
leto‰ním festivalu. 13 z nich bude mít
svûtovou premiéru. Celkov˘ poãet
kanadsk˘ch filmÛ uveden˘ch na torontském
festivalu tak dosáhne od roku 1976 ãísla
1638.
abe
***

Canada/History

Libor Budínsk˘: Deset prezidentÛ
Tonda Práce

Antonín Zápotock˘ se narodil ve stejném
roce 1884 jako Edvard Bene‰, a to v
Zákolanech u Kladna. Vyuãil se v Mûlníce
kameníkem a sochaﬁem a v rámci
praktick˘ch cviãení rekonstruoval nûkolik
chrliãÛ na katedrále svatého Víta na
PraÏském hradû. Po vyuãení v roce 1902
se vrátil ke sv˘m rodiãÛm, kteﬁí v té dobû
jiÏ pob˘vali v Praze, kde zaloÏil odborov˘
spolek sochaﬁÛ a kameníkÛ a brzy se k
ním pﬁidali i ﬁezbáﬁi. Zápotock˘ v‰ak brzy
opustil slu‰nû vydûlávající zamûstnání a
zaãal se vûnovat politice. Od mládí v sobû
objevoval literární sklony, coÏ se
projevovalo v listû kladensk˘ch horníkÛ
Svoboda, kter˘ ãastokrát zpestﬁoval poezií.
Ve volném ãase se vûnoval fotbalu a byl
pﬁedsedou dûlnického klubu Sparta
Kladno. Potrpûl si na eleganci, aÏ do stáﬁí
nosil pestré kravaty. Také mûl v mládí
knírek. Se svou pozdûj‰í manÏelkou Marií
Skleniãkovou se seznámil na demonstraci,
kde temperamentní ﬁeãník bojoval za
komunistické ideály. Brzy neplnoletá Marie
pﬁi‰la do jiného stavu a v záﬁí 1910 se
vzali. JelikoÏ byl Zápotock˘ ateista, svatba
se konala na policejním komisaﬁství. Zápis
obstaral místní praktikant mlad˘ hrabû
Lobkowicz. Pﬁi svatební hostinû se podával
chléb se salámem a okurkou a k tomu byla
sklenka vína.
Za svou práci v novinách se dostal
nûkolikrát do vûzení. Brzy se jim narodily
dvû dcery, MáÀa a Jiﬁina. První svûtovou
válku odslouÏil jako poctiv˘ voják a láska
k uniformám mu zÛstala na cel˘ Ïivot. V
roce 1920 odjel na sjezd Komunistické
internacionály do Ruska, kde se také setkal
s Leninem. Chtûl bol‰evickou revoluci
importovat do âeskoslovenska. V plánu
mûl získat zbranû a vytáhnout z revoluãního
Kladna do Prahy. Byl odsouzen na dva a
pÛl roku za velezradu. Odsedûl si osmnáct
mûsícÛ. Na Pankráci v‰ak vydával
vûzeÀsk˘ ãasopis Pankráck˘ sr‰atec. Do
vûzení mu psala ver‰e i Marie:
Hochu drah˘ na Pankráci,
k tobû se mé srdce vrací!
Proto tû mám stejnû ráda,
Ïe jse‰ samá velezrada.
Tonda jí tehdy odpovûdûl také ãtyﬁver‰ím:
Dlouhou touhou neuvadne‰,
mladá v moji náruã padne‰,
cel˘ svût se smûje soudcÛm,
jejich moudrost spûje k koncÛm.
Po návratu z vûzení se stal generálním
tajemníkem strany. V soukromí rád
nakupoval, vaﬁil, zavaﬁoval ovoce a houby.
Chodil po hospodách, hrál karty a kuleãník.
Znal se s Jaroslavem Ha‰kem, kterému
uveﬁejnil nûkolik povídek. Dokonce si poﬁídil
nemanÏelskou dceru, která se jmenovala
Toniãka TÛmová, a ﬁíkalo se jí TáÀa. Pﬁed
dal‰ím vûznûním se stáhl do ilegality.
Nav‰tívil Rusko, kde obliboval tehdy velmi
populární nudistické pláÏe. V roce 1939 se
pokusil o ilegální útûk do Ruska, ale ﬁidiã
auta byl konfidentem gestapa a pﬁedal
celou skupinu do rukou nacistÛ. Vût‰inu
války pﬁeÏil v SachsenhausenuOranienburgu.
Po návratu z koncentráku ãasto plamenû
ﬁeãnil: „My pracující lidé chceme Ïít,
radostnû Ïít ve své krásné vlasti. Proto
vypovídáme boj kaÏdé malomyslnosti,
‰karohlídství, nudû, blazeovanosti a
bolestínství,“ volal na manifestaci 28. ﬁíjna
1945. Po válce vyhlásil zákaz zimních
sportÛ. Varoval totiÏ obãany, aby nejezdili
na hory, protoÏe je zapotﬁebí práce na
obnovu zemû. Rozzuﬁil ho pohled vesel˘ch
PraÏákÛ ze ·pindlerova Ml˘na a bohatí
rekreanti mu byli trnem v oku. Spravedlivou

dûlnickou rekreaci v‰ak uznával a v roce
1946 byl dokonce na ostrovû Raab. Dennû
vstával v‰ak ve ãtyﬁi hodiny a pln˘ch osm
hodin psal. Jeho romány mu pﬁinesly
Stalinovu nelibost. KdyÏ vy‰el první, byl uÏ
Zápotock˘ ãeskoslovensk˘m premiérem.
„Jak mÛÏe ﬁídit vládu, kdyÏ pí‰e romány,“
ptal se Stalin posmû‰nû ãeskoslovensk˘ch
komunistÛ. Zápotock˘ se Stalinovi omluvil,
Ïe knihy psal o dovolené nebo brzy ráno
neÏ ‰el do práce a svou funkci premiéra
tím nijak nezanedbával.
Humorná je rovnûÏ pﬁíhoda o tom, jak
Antonín Zápotock˘ se v roce 1952 rozhodl
zmûnit i tradiãní ãeské Vánoce. Libor
Budínsk˘ pí‰e: Ve svém vánoãním
rozhlasovém projevu zaútoãil na JeÏí‰ka.
Oznaãil ho za symbol star˘ch Vánoc, kde
mûl JeÏí‰ek leÏící na slámû symbolizovat,
Ïe chudí patﬁí do chléva. „KdyÏ mohl ve
chlévû bydlet JeÏí‰ek, proã byste tam
nemohli bydlet vy? Tak mluvili k chud˘m a
pracujícím bohatí a mocní. Proto také kdyÏ
bohatí vládli a chudí dﬁeli, pracující ãasto
ve chlévech bydleli a jejich dûti se tam
rodily,“ horoval Zápotock˘. A dále
pﬁipomnûl, Ïe JeÏí‰ek uÏ dospûl a je z
nûho dûda Mráz. Nechodí roztrhan˘, ale v
beranici a v koÏichu. A ani na‰e dûti uÏ
nejsou nahé a otrhané. (Jak aktuální jsou
názory Antonína Zápotockého i dnes, kdy
úlohu Dûdy Mráze pﬁevzal jeho
severoamerick˘ bratr Santa Claus).
Zápotock˘ byl od poãátku ãlenem
nejuÏ‰ího politického vedení. Spolu s
Gottwaldem, Slánsk˘m, Bacílkem,
âepiãkou a nûkolika dal‰ími pﬁipravoval
procesy, na jejichÏ konci byly desítky
nevinn˘ch lidí odsouzen˘ch k smrti. Hodnû
se bál, Ïe se stane také jejich obûtí. Jeden
ãas mûl se svou Ïenou dohodu, Ïe mu
dvakrát dennû telefonovala. Tak se mûla
dovûdût, Ïe je stále na svobodû. Podle
Budínského právû po náv‰tûvû u
Zápotockého byl zatãen Slánsk˘ a
Zápotock˘ zavolal policii, Ïe Slánsk˘ uÏ
jde. Já sám se pamatuji, Ïe mi stejn˘
pﬁíbûh o Zápotockém vyprávûl ·lingÛv
syn, kdyÏ jsem se s ním v sedmdesát˘ch
letech setkal v Praze. Antonín Zápotock˘
zvedl pochopitelnû pro trest smrti sv˘ch
pﬁátel ruku.
Zápotock˘, kter˘ si zakládal na své
ãestnosti a pravdomluvnosti také vûdomû
lhal, kdyÏ tvrdil krátce po nastoupení do
svého úﬁadu v pﬁedveãer mûnové reformy,
Ïe nic takového nebude. Vzpouru dûlníkÛ
v Plzni pak bagatelizoval. Na II. sjezdu
spisovatelÛ v‰ak jiÏ horoval opût proti lÏi.
Z Hradu utíkal ãasto do hospod. Jindy
zmizel ze slavnostního obûda a na‰li ho v
kotelnû, jak diskutuje s topiãem. Rád jezdil
do Topoºãianek, kde pﬁed svou smrtí sloÏil
jednu ze sv˘ch posledních básniãek:
V Topoºãiankách daﬁilo
se nám dobﬁe a milo.
Trochu se tu tancovalo,
trochu se i pilo.
Hﬁíbky v lese nena‰li jsme,
za nás byl uÏ pust˘,
zato byla na pasece
kultura a vuﬁty.
Tlaãenka a ‰pekáãky s cibulí byly jeho
oblíben˘m jídlem. NedodrÏování diety,
spolu se ‰patnou Ïivotosprávou a následky
vûznûní za války byly pﬁíãinou tﬁí infarktÛ.
Tﬁetí v roce 1957 nepﬁeÏil. Jeho Ïena
Marie zemﬁela v ãervnu 1981. Dcera MáÀa,
která mûla chatrné zdraví umﬁela v pouh˘ch
43 letech. O dal‰í dceﬁi Jiﬁinû v kníÏce
Libora Budínského není zmínka.
abe
***
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Restaurants-Deli's
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

Slovenská restaurace
v západním Torontu

WOODHOUSE
Restaurant & Pub

3089 Lakeshore
Boulevard West
(Mezi Islingtonem a Kipling)

Toronto, Ontario
M8V 3W8

416/259-6836
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·pidla: Klausovo veto DPH je
krokem stranického ‰éfa

Miami-právo/Jiﬁí Ro‰kot-Rozpaky nad
krokem prezidenta Václava Klause, kter˘
vetoval zákon o dani z pﬁidané hodnoty,
vyjádﬁil v sobotu bûhem letu z Houstonu
do Miami premiér Vladimír ·pidla. Podle
nûj prezident stále jedná spí‰ jako pﬁedák
politické strany. “Nerozumím tomu. Zdá

July 24, 2003

Press

1-416

se mi, Ïe se spí‰ chová jako stranick˘
pﬁedák neÏ jako prezident republiky,” ﬁekl
·pidla ãesk˘m novináﬁÛm. “Myslím si, Ïe
zÛstává víc pﬁedsedou ODS, neÏ Ïe se
stává prezidentem v‰ech,” uvedl s tím,
Ïe veto pﬁesto neohrozí reformu veﬁejn˘ch
financí. “âasovû to nemá Ïádné
dÛsledky,” ﬁekl. “Není to váÏné, ale pﬁesto
je to na pováÏenou, protoÏe po mém
soudu úroveÀ prezidenta je trochu
obecnûj‰í, neÏ aby zasahoval pﬁímo
konkrétnû,” pokraãoval ·pidla. “Také
vetoval zákon o zoologick˘ch zahradách,

i to se mi zdá, Ïe nepﬁíslu‰í prezidentovi, Ekonómovia s t˘m poãítali, keìÏe vláda
ale je to souãást agendy pﬁedáka politické dobiehala to, ão nebola ochotná spraviÈ
strany.”
vo volebnom roku 2002. „Úprava cien sa
***
jednoducho musela spraviÈ a negatívne
Ekonómovia i ministerstvo dosahy na Ïivotnú úroveÀ sa oãakávali,“
predpovedajú rast príjmov a vysvetlil analytik Róbert Prega.
Zaujímavé je, Ïe hoci si ºudia za svoje
na rok 2005 u om klesli
príjmy mohli dovoliÈ menej, ich spotreba
príjmy, ale nakupovali viac vzrástla. „VysvetliÈ sa to dá rôzne. Jeden
BRATISLAVA - V prv˘ch troch z hlavn˘ch dôvodov je slab‰ia tvorba
mesiacoch tohto roka ºuìom klesli príjmy úspor,“ povedal Prega. K˘m ãasÈ ºudí sa
asi o pol percenta. Potvrdili to údaje vyrovnala so zdraÏením tak, Ïe menej
·tatistického úradu. Za pokles príjmov sporila, in˘m pomohlo nové zamestnanie.
môÏe zv˘‰enie cien.
·tatistici napoãítali v prv˘ch troch
mesiacoch roka o 26-tisíc zamestnan˘ch
viac ako vlani.
Kedy sa skonãí séria zvy‰ovania
regulovan˘ch cien alebo daní?
Ekonómovia a ministerstvo financií sa v
predpovedi viac-menej zhodujú.
„Stabilnej‰í rast reálnych miezd
oãakávame od roku 2005, a to okolo
dvoch aÏ troch percent,“ predpovedal
minister Ivan Miklo‰. „V tom roku by sme
uÏ mohli maÈ opatrenia cenového
charakteru za sebou,“ súhlasí Prega.
V najbliÏ‰om období sa v‰ak rast Ïivotnej
úrovne veºmi oãakávaÈ nedá. „Mzdy sú
do istej miery rigidné, a preto poãítame s
miernym poklesom, respektíve nulov˘m
rastom miezd do konca tohto roka,“
priznal Miklo‰.
Opozícia vládu za re‰trikcie kritizuje.
„Dráma sa neodohráva v priemern˘ch
domácnostiach, ale pri slab‰ích
sociálnych skupinách,“ hovorí Sergej
Kozlík z HZDS. Podºa Miklo‰a budú
chudobnej‰ie
rodiny
dostávaÈ
kompenzácie od ‰tátu tak, aby sa im
vyrovnal pokles príjmu po ìal‰om raste
niektor˘ch daní. Pribudnú pre nich nové
odpoãítateºné poloÏky ãi prídavky na
dieÈa.
***
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Klaus má angínu
Praha-právo (alm, gö, luk)-Prezident
Václav Klaus onemocnûl angínou. Na
nûkolik dní tak vypadl z plnûní sv˘ch
povinností a tím zbrzdil nachystané
jmenování ústavních soudcÛ a v˘mûnu v
ãele resortu spravedlnosti. “Lékaﬁi mu
pﬁedepsali antibiotika a dal‰í bûÏnou
léãbu. Podrobil se v této souvislosti také
vy‰etﬁení krve,” sdûlil v prohlá‰ení ‰éf
tiskového odboru Hradu Petr Hájek. Klaus
proto zru‰il program a nebude jmenovat
soudce Ústavního soudu, jak pÛvodnû
zam˘‰lel. Náhradní termín bude urãen v
prÛbûhu tohoto t˘dne. ZároveÀ se od
kládá i dal‰í naplánovan˘ akt: premiér
Vladimír ·pidla mûl oznámit prezidentovi
jméno nástupce Pavla Rychetského ve
funkci ministra spravedlnosti. Hájek na

Petr ChudoÏilov: Nos mezi oãima

Knihu dr. Josefa âermáka

It All Started With
Prince Rupert
The Story of Czechs
and Slovaks in Canada

lze objednat
u Anny Ot˘pkové.
Cena knihy (vãetnû GST) 32 dolarÛ,
s po‰tovn˘m 36 dolarÛ.
Objednávku s ‰ekem vystaven˘m na
Josef âermák (Rupert Account)
laskavû za‰lete na adresu
Z knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin

Anna Ot˘pka
11 Antrim Crescent, Apt. 1211,
Toronto, ONT M1P 4P3. 1316-17
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dotaz Práva poznamenal, Ïe prezident
bude v pracovní neschopnosti zﬁejmû
nûkolik dní. Dvaa‰edesátilet˘ Klaus
dosud vyhledával péãi lékaﬁÛ pﬁeváÏnû
kvÛli úrazÛm, které si zpÛsobil pﬁi sportu.
Loni na jaﬁe se podrobil operaci oãních
víãek.
“Z toho, Ïe onemocnûl, radost nemám,
z toho, Ïe se jmenování odkládá, docela
radost mám,” prohlásil vãera na tiskové
konferenci vicepremiér a ministr
spravedlnosti a nastávající ústavní
soudce Pavel Rychetsk˘. Dodal, Ïe bude
mít alespoÀ dostatek ãasu na vyklizení
kanceláﬁí.
I kdyÏ premiér neoznámil jméno
nástupce Rychetského v ãele resortu
spravedlnosti, sociální demokraté vãetnû
nejvy‰‰ích stranick˘ch pﬁedstavitelÛ jiÏ
nemûli pochybnosti: nov˘m ‰éfem justice
bude jihoãesk˘ advokát Vladimír PapeÏ.
·pidla vãera na tiskové konferenci
bûhem jednání bezpeãnostní rady státu
pﬁiznal, Ïe uvaÏuje s PapeÏem na ministra
spravedlnosti. “Ve‰keré konzultace, které
jsem provedl v justici a ve vy‰etﬁovacích
orgánech, konstatovaly, Ïe je to velmi
kvalifikovan˘ ãlovûk,” prohlásil. ·pidla
ﬁekl, Ïe je to velmi respektovan˘ ãlovûk
ve svém oboru, a zároveÀ potvrdil i
informaci, Ïe PapeÏ jednou v Ïivotû ﬁídil
pod vlivem alkoholu automobil. Více se k
PapeÏovû pﬁíhodû nevyjádﬁil. ·pidlovo
rozhodování potvrzovala i textová zpráva,
kterou si vysoce postavení soc.
demokraté posílali na své mobilní
telefony. Zpráva uvádûla, Ïe ·pidla se
definitivnû rozhodl pro PapeÏe a svou
volbu údajnû zdÛvodÀoval tím, Ïe jde o
místopﬁedsedu âeské advokátní komory,
vynikajícího právníka a ãlena strany od
roku 1990. ·pidla se zná s PapeÏem z
Jihoãeského kraje, kde dlouhou dobu v
90. letech vedl krajskou organizaci âSSD.
Pﬁed sv˘m odjezdem na náv‰tûvu USA
mûl ãlenÛm vedení soc. dem. ﬁíct, Ïe
dokáÏe obhájit i fakt, Ïe PapeÏ zaãátkem
tohoto roku pﬁi‰el na ãas o ﬁidiãsk˘ prÛkaz
kvÛli ﬁízení pod vlivem alkoholu.
Rychetsk˘ se vãera odmítl vyjádﬁit k této
PapeÏovû pﬁíhodû. “VÛbec mi nepﬁíslu‰í
posuzovat tuto otázku. To je vûc
rozhodnutí jak pana premiéra, tak toho,
kdo by mûl b˘t do funkce ministra panu
prezidentovi navrÏen,” zdÛraznil
vicepremiér. PapeÏ vãera pouze uvedl
pro âTK, Ïe ho premiér kvÛli pﬁípadnému
jmenování dosud nekontaktoval. “Já o
víkendech vypínám telefon, takÏe jsem o
tom je‰tû s nik˘m nemluvil,” ﬁekl. “MoÏná,
Ïe si to (·pidla) rozmyslel, kdyÏ se o mnû
povídá to, co se povídá,” dodal PapeÏ v
naráÏce na informace, podle nichÏ mûl v
minulosti problémy s ﬁízením pod vlivem
alkoholu.
***

Po stfielbû na
âeskobudûjovicku tfii mrtví,
stfielec uniká Policie uzavfiela
místo ãinu a po pachateli
zaãala intenzivnû pátrat.

LITVÍNOVICE -novinky/ãtk- “Na místû
byli zastﬁeleni dva muÏi ve vûku 31 a 26
let. Tﬁetí muÏ ve vûku 52 let zemﬁel pﬁi
pﬁevozu
do
ãeskobudûjovické
nemocnice,” sdûlil Novinkám mluvãí
jihoãeské policie Du‰an Klícha s tím, Ïe
zatím je pﬁedãasné hovoﬁit o motivu ãinu,
ãi o tom, zda je nûkdo z mrtv˘ch náhodnou
obûtí. “Policie âR ãiní v souãasné dobû
ﬁadu opatﬁení k zadrÏení pachatele,” dodal
Klícha. Pﬁipustil pak, Ïe policie zná
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totoÏnost vraha. Podle neoficiálních zpráv
mohou b˘t motivem dlouhodobé
sousedské spory, pachatel na stejném
místû stﬁílel jiÏ vloni, tehdy jen z plynové
pistole. Podle jednoho z místních lidí je
stﬁelcem zdej‰í asi padesátilet˘ usedlík s
rakousk˘m pasem, kter˘ pÛsobí dojmem
psychicky naru‰eného ãlovka. “Nechpu,
jak to, Ïe tûmto lidem je‰tû nechají pistole,”
ﬁekl âTK. Ihned po stﬁelbû zavolal jeden
z vesniãanÛ policii. “Ta dorazila na místo
jen pár minut po ãtvrté,” uvedl Klícha s
tím, Ïe témûﬁ souãasnû dorazili
záchranáﬁi.
V obci s necelou tisícovkou obyvatel byl
zﬁetelnû cítit strach, s kter˘m místní mluvili
o pachateli krvavého dramatu. “Vrátil se
do vsi z Rakouska hned po revoluci v
roce 1989 se svou Ïenou. Od zaãátku s
ním byli stra‰né problémy. Hroznû na ni
Ïárlil a v‰em vyhroÏoval. V‰echno se
je‰tû zhor‰ilo poté, co se s ním rozvedla.
Zaãal bourat dÛm, kter˘ pﬁedtím spolu
postavili. V oknû mûl stále povû‰ené její
prádlo a jeho v˘pady proti sousedÛm se
stupÀovaly,” uvedla jedna z místních Ïen,
která se bála ﬁíci jméno. Upozornila, Ïe
jeho manÏelka byla ve vsi pomûrnû
oblíbená a hádky mezi stﬁelcem a sousedy
obvykle pﬁiostﬁilo, kdyÏ se jí nûkdo zastal.
“Sly‰ela jsem, Ïe rozvodov˘ soud v
Rakousku mu naﬁídil, aby se k manÏelce
nepﬁibliÏoval blíÏ neÏ na sto metrÛ.,”
dodala Ïena.
Po lidech uÏ jednou stﬁílel “Jednou
nûkoho zabít musel, jinak to skonãit
nemohlo,” zapojil se do debaty o stra‰ném
odpoledni asi ‰edesátilet˘ muÏ, kter˘
zároveÀ oznaãil policii a soudy za jedny
z viníkÛ úterní tragédie. “Sousedé na
nûho podali uÏ nûkolik trestních oznámení
za vyhroÏování. Naposledy dokonce
stﬁílel na podzim po lidech plynovou pistolí.
Pr˘ mûl b˘t uÏ obvinûn˘, ale soudce na
nûj neuvalil vazbu,” podivoval se
starousedlík. Podotkl je‰tû, Ïe kaÏd˘ ze
vsi se mu radûji oklikou vyh˘bal, protoÏe
úplnû ztratil rozum. “Nejednalo se o to,
Ïe by byl opilec, ale zkrátka se kvÛli své
Ïenû zbláznil,” mínil dÛchodce. Klícha k
pachatelovû minulosti podotkl, Ïe uÏ je
policii z dﬁívûj‰ích incidentÛ znám. “Za
plynovou pistoli nikoho zavﬁít nemÛÏete.
O jeho minulosti ale zatím nechceme nic
uvádût. Mohu konstatovat jen, Ïe jej dobﬁe
známe,” dodal mluvãí s tím, Ïe policie
rovnûÏ zji‰Èuje, jak pﬁi‰el k vraÏedné
zbrani. PÛvodnû policie pﬁedpokládala,
Ïe v jednom z domÛ se stále skr˘vá
druh˘ muÏ, kter˘ byl s pachatelem
spatﬁen. Zásahová jednotka proto do
domu vnikla, ale nikoho nena‰la.
***

Financial

Opoãensk˘ obvinûn z
dal‰ího zloãinu

Praha-právo-Osmaãtyﬁicetilet˘ sochaﬁ
Pavel Opoãensk˘ byl ve ãtvrtek obvinûn
z dal‰ího trestného ãinu. Podle
kriminalistÛ nejménû v sedmi pﬁípadech
volal dvanáctilet˘m dívkám a popisoval
jim své sexuální praktiky.
Tentokráte spolu se sochaﬁem stíhá
vy‰etﬁovatelka
i
Opoãenského
jednadvacetiletou pﬁítelkyni Julii B., která
byla údajnû spolupachatelkou pﬁi dvou
skutcích. “Telefonoval ze svého mobilu
dvanáctilet˘m dívkám a za pouÏití
vulgárních a nemravn˘ch v˘razÛ jim
dopodrobna líãil svoje sexuální záÏitky.
Ve dvou pﬁípadech dokonce dívkám
zprostﬁedkoval prakticky v pﬁímém
pﬁenosu sexuální kontakt se svou
pﬁítelkyní. RovnûÏ je lákal k sobû do bytu,
k ãemuÏ ale na‰tûstí nedo‰lo,” ﬁekla vãera
praÏská policejní mluvãí Eva Miklíková.
Jak Právu upﬁesnila vy‰etﬁovatelka
pﬁípadu Radka Drexlerová, “jednalo se o
dvanáctileté dûti z opravdu slu‰n˘ch
rodin, u nichÏ byla naprosto obscénními
a oplzl˘mi vûcmi naru‰ována jejich mravní
v˘chova”.
Opoãensk˘ byl zatím postupnû obvinûn
ze tﬁí sexuálních deliktÛ. V jednom pﬁípadû
se uÏ zodpovídá u soudu, a to z
pohlavního zneuÏívání osmi nezletil˘ch
dívek. Podle obÏaloby je v letech 1999 aÏ
2002 zval k sobû do bytu v Nuslích a ony
ho tam sexuálnû uspokojovaly. Pﬁímo k
souloÏi údajnû do‰lo v jednom pﬁípadû.
Opoãensk˘ se jiÏ dﬁíve ke skutkÛm pﬁiznal.
ZdÛraznil v‰ak, Ïe dívkám ze sociálnû
slab˘ch rodin vlastnû pomáhal. Uãil je
angliãtinu, radil jim jak naloÏit se Ïivotem,
finanãnû je podporoval. Také jiÏ v prosinci
minulého roku uvedl, Ïe s trestnou
ãinností definitivnû skonãil. Obvodní soud
Prahy 2 uÏ sochaﬁe v této kauze odsoudil
ke tﬁem letÛm nepodmínûnû, Opoãensk˘
se v‰ak odvolal k mûstskému soudu,
kter˘ vûc vrátil k novému projednání.
Dal‰í obvinûní padlo poslední leto‰ní
ãervnov˘ den, kdy ho policie zaãala stíhat
pro nov˘ sexuální delikt se ãtrnáctiletou
dívkou. Soud následnû umûlce poslal do
vazby kvÛli obavám, Ïe by mohlo dojít k
ovlivÀování svûdkÛ a mohl by opakovat
jednání. Podle Drexlerové ani obvinûní z
minulého ãtvrtka nebude s nejvût‰í
pravdûpodobností poslední.
Opoãensk˘ je v souãasné dobû jedním
ze sedmdesáti vystavovatelÛ na v˘stavû
ãeského ‰perku druhé poloviny 20. století
v Císaﬁsk˘ch konírnách na PraÏském
hradû.
***
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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
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.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

7

8

satellite

Profile

1-416

Jako se napít Ïivé vody…

(Nev‰ední setkání s profesorkou hudby Dagmar Rydlovou

Poprvé jsem se setkala s Dagmar Rydlovou v dobû, kdy se na scénû Hummingbird Centre for the Performing
Arts (v b˘valém O’Keefe Centre) Canadian Opera Company v Torontû dávala Prodaná nevûsta Bedﬁicha
Smetany. V roli zamilované dvojice Maﬁenky a Jeníka se objevila známá jména - Eva Urbanová a Miroslav
Dvorsk˘. TáÏ jména v obsazení Kostelniãky a ·tevy, s nimiÏ jsme se setkali pﬁi pﬁedstavení - v Kanadû také
velice oblíbené - opery JenÛfa (Její pastorkyÀa) Leo‰e Janáãka, která se dávala letos v lednu. A v obou
programech tam, kde se objevují uÏ jen jména asistentÛ, bez nichÏ by se ostatnû Ïádné dílo takov˘ch rozmûrÛ
stejnû neobe‰lo - mû upoutalo dal‰í ãeské jméno: Dagmar Rydlová - jazyková instruktorka.
Pﬁijala mû ve svém soukromí nádherná dáma. PﬁestoÏe se
její vûk dá odhadnout podle dat rodinn˘ch událostí, ãlovûk si
jej ani neuvûdomuje. Je plná energie a inspirujících námûtÛ.
Vypadá to, jako by snad to jediné, co si nechce ani pﬁipustit,
bylo nicnedûlání. Rodinn˘ domek manÏelÛ Vladimíra a Dagmar
Rydlov˘ch je nûkde v kliãkách uliãek a zelenû v Oakville. Je
zabydlen˘ dlouh˘mi lety s rozmyslem nastﬁádan˘m nábytkem
a rÛzn˘mi dekorativními doplÀky, které tolik zosobÀují a
zateplují pﬁíjemn˘ interiér. V suterénu v‰ak vévodí klavír, tolik
pro profesi paní Rydlové pﬁíznaãn˘: tato dáma je totiÏ
profesorkou hudby.
Dagmar uÏ jako dítû vûdûla, Ïe hudbu bude milovat
navÏdycky. Vûdûla to je‰tû mnohem dﬁíve, neÏ kdy si dívky
kromû sv˘ch ‰kolních povinností uvûdomují i Ïivotní radosti,
jak˘mi jsou tﬁeba krásné ‰aty, parádivé úãesy ãi první psaníãka
od klukÛ. VyrÛstala totiÏ ve stﬁedoãeském Rakovníku, kde
byla poloamatérská Rakovnická opera, jejímÏ byl Dagmaﬁin
tatínek, ing. Franti‰ek Otta, dlouholet˘m mecená‰em.
„Mladému dirigentovi ZdeÀku Tomá‰kovi byl mÛj tatínek
v‰ím,“ vzpomíná Dagmar, „zejména za války, kdy byl ve
fabrice, kterou rodina Ottov˘ch vlastnila, omezen˘ provoz,
takÏe tﬁeba kulisy se vyrábûly právû tam. A kdyÏ byly zapotﬁebí
kost˘my, tak si dirigent vzal (samozﬁejmû) s sebou krabiãku
m˘dla ãi margarínu a jelo se do Národního..,“ s úsmûvem mû
zasvûcuje do chodu svého dûtského Ïivota.
„K operám jsem pﬁilnula uÏ jako maliãká. A to mi zÛstalo.
Napﬁ. Prodanou mohu zpívat slovo od slova, znala jsem ji uÏ
z na‰í Rakovnické opery, kde jsem nejprve hrála dítû, pozdûji
jsem byla ve sboru, dále jako taneãnice, po nûjakém ãase
jsem si troufla na choreografii, na inspicientku, nacviãovala
jsem sbory a hrála i v orchestru, kdyÏ bylo zapotﬁebí. Rakovniãtí
mûli na tehdej‰í dramatickou dobu velice pﬁíznaãn˘ repertoár
- vedle Prodané nevûsty to byla Rusalka, Dalibor, Libu‰e,
krátce po válce Bohéma, Carmen, Aida... Tak jsem se
angaÏovala v hudebním svûtû místního operního domu i pﬁes
celou dobu války aÏ do roku 1956, kdy jsem se odstûhovala
do Prahy.“
***
Rodina Ottov˘ch v 50. letech ztratila v‰echno. Bylo velice
tûÏké mít na úhradu soukrom˘ch hodin a studií vÛbec.
Nezb˘valo neÏ zaãít vydûlávat. UÏ tenkráte Dagmar vlastnû
Ïila dva Ïivoty: jedním byla spalující touha vûnovat se cele
hudbû, ten druh˘ patﬁil téÏe dívce, kterou ale osudové události
postavily do role dospûlého ãlovûka: „…takÏe jsem hrávala
na svatbách, na pohﬁbech, doprovázela jsem houslisty pﬁi
jejich vystoupeních, abych si na ‰kolu vydûlala. Jezdila jsem
na soukromé hodiny k paní profesorce ·tûpánové do Prahy,
která patﬁila mezi tﬁi nejlep‰í profesory ve hﬁe na klavír na
AMU, s cílem studovat hudbu na konzervatoﬁi. Ale nebylo mi
to dovoleno. Nikde mû nepﬁijali na ‰kolu, takÏe jsem zÛstala
v Rakovníku na obchodní akademii a kdyÏ jsem ji konãila,
dûlala jsem i zkou‰ky z klavíru…“
Pﬁesto mladé absolventce hrozilo, Ïe pÛjde k lopatû. Ale
dirigent místní opery, jiÏ jednou vzpomínan˘ Zdenûk Tomá‰ek,
byl zároveÀ i ﬁeditelem místní hudební ‰koly, mladou klavíristku
podporoval, aby ji nakonec mohl do té své ‰koly vzít. “Byla to
od nûj velká odvaha, protoÏe na‰e rodina byla po válce velice
pronásledována. On jedin˘ mi vlastnû dal moÏnost se dále
hudbû vûnovat,” velice dobﬁe si pﬁedev‰ím s odstupem let
uvûdomovala Dagmar prozﬁetelnost ﬁeditelova rozhodnutí,
které v dÛsledku ovlivnilo cel˘ její Ïivot.
„AÏ v 60. letech se Dagmar dostala na konkurs do praÏské
Lidové ‰koly umûní v Nuslích, kde bylo oddûlení hudební,
v˘tvarné, dramatické a taneãní, a kde se mladá talentovaná
Ïena vypracovala na zástupkyni ﬁeditele…” a to byly pro mû
opravdu krásné ãasy, neboÈ jsem mûla ménû ÏákÛ a ménû
hodin k v˘uce, ale povinnost sledovat práci i tûch ostatních
umûleck˘ch oddûlení. Je‰tû dnes si vzpomínám, jak âTV
natáãela poﬁad o této ‰kole. Nesl název âtyﬁi múzy pod
jednou stﬁechou. Na podzim v roce 1968, tûsnû pﬁed
vycestováním do zahraniãí, byl poﬁad vysílán. Ale uÏ jsem jej
nevidûla. Vyjeli jsme do Jugoslávie na dovolenou a 21. srpna
jsme se vraceli pﬁes VídeÀ a tak jsme svou cestu nedokonãili.
A ná‰ osud se radikálnû zmûnil. ZÛstali jsme ve Vídni, kde
byla legálnû od roku 1948 jiÏ moje sestra a v záﬁí téhoÏ roku
jsme byli jiÏ v Kanadû. ·Èastnû jsme se v‰ichni - ‰vagrová
Edou a s m˘m bratrem Franti‰kem tam jiÏ byli - se‰li v
Montrealu.
Malé ohlédnutí do rodinné historie
Existuje jen málo lidí v na‰í torontské komunitû, kteﬁí
nedokáÏou jméno “Otta” zaﬁadit do souvislostí váleãn˘ch a
zejména pováleãn˘ch komunistick˘ch událostí.
Pﬁenesme se tedy do Rakovníka, v nûmÏ v 19. století
dominuje prÛmysl chemick˘, zejména pak v˘roba pracích a

ãistících prostﬁedkÛ. A tady jsme u koﬁene dûní, protoÏe
právû o tento obor se ve mûstû zaslouÏila rodina Franti‰ka
Otty, dûdeãka na‰í paní Dagmar Rydlové ze strany jejího otce
ing. Franti‰ka Otty.
„Podnik Rakovnické m˘dlo zaloÏil dûdeãek a po první svûtové
válce v ran˘ch 20. letech jej pﬁedal sv˘m tﬁem synÛm - Aloisi,
Franti‰kovi - mému otci, a nejmlad‰ímu Juliovi. Alois mûl
velice sloÏit˘ Ïivot - za války byl legionáﬁem v Rusku a domÛ

Dagmar Rydlová

se vrátil aÏ v roce 1921 pﬁes Sibiﬁ. MÛj tatínek byl za války v
Jugoslávii, Julius ze zdravotních dÛvodÛ ve válce nebyl. A tito
mladí muÏi si péãi o podnik rozdûlili podle sv˘ch schopností:
od mého otce o deset let star‰í Alois mûl na starosti provoz
uvnitﬁ podniku, mÛj tatínek styk s vnûj‰kem a s partnery,
chemické receptury a v˘robní proces, a nejmlad‰í Julius se
staral o ve‰kerou administrativu a ekonomiku podniku.
Rok 1948 odebral rodinû s koneãnou platností v‰echno pﬁi‰lo znárodnûní. “V‰echny ty události se nás dotkly velice
bolestnû. ·ikanování a poniÏování nebralo konce. Tatínek
zemﬁel ve sv˘ch 66 letech na následky stresu a du‰evního
ubití. Maminka v‰echny ty strasti nesla velice stateãnû. AÏ
skoro ve sv˘ch 60 letech, kdy uÏ byla vdovou, ji zamûstnali v
pletárnû, kde byla zhruba ãtyﬁi roky. Do té doby pracovala
manuálnû v nezávidûníhodn˘ch podmínkách. Po Ïloutence
ode‰la do invalidního dÛchodu a v jejích 68 letech jsme se s
ní rozlouãili. Str˘ãek Jula byl umístûn na venkovní práci na
statku, nakonec tam po nûkolika letech pÛsobil jako úãetní,
ale to uÏ byl nemocn˘.
Mého bratra Franti‰ka Ottu v roce 1949 vyhodili z vysoké
‰koly, takÏe se Ïivil jako ﬁidiã. Po dvou letech pochopil, Ïe se
nic na systému zmûnit nemÛÏe, tak se rozhodl pﬁejít hranice.
Mûl ho pﬁevádût ãlovûk, kter˘ se ukázal jako konfident, takÏe
bratrova cesta skonãila ve vûzení. Nejprve pracoval v
kladensk˘ch dolech, pozdûji v Jáchymovû, pak byl v pracovním
táboﬁe Bitíz na Pﬁíbramsku.. My jsme o nûm nemûli jedinou
zpráviãku po cel˘ch osmnáct mûsícÛ… Byl propu‰tûn aÏ v
roce 1960 na amnestii. Poté hledal pochopitelnû práci, ale
nesl punc “zavﬁeného”, takÏe o nic poﬁádného nezavadil pracoval jako dûlník v praÏsk˘ch lodûnicích. V Praze se také
setkal se svou pozdûj‰í Ïenou Edou, která mûla za sebou
deset let vûzení v letech 1951-1961. KdyÏ ji zavﬁeli, bylo jí
devatenáct. V 66. roce se po beznadûjn˘ch pokusech zaﬁídit
si nov˘ Ïivot rozhodli, Ïe s koneãnou platností oba pﬁes
jugoslávské hranice uteãou: Edu‰ce se to v náruãí s
dvouapÛllet˘m Mílou povedlo, bratra s o rok star‰ím Franti‰kem
chytili. Poslali jej zpût do âech, kde jej odsoudili na‰tûstí
jenom na rok. Malého synovce jsem tenkrát mûla u sebe.
Zaãátek svobodného Ïivota
“KdyÏ uÏ jsme v Montrealu zaãali vûﬁit, Ïe na‰emu trápení
mÛÏe b˘t konec, bylo mnû jasné, Ïe moje budoucí práce bude
spojena s hudbou. Na konzervatoﬁi jsem se dozvûdûla, Ïe
bez zdej‰ích “papírÛ” vlastnû nic neznamenám, takÏe jsem
zaãala ‰kolou…“
Cesta svobodn˘m Ïivotem s cílem vûnovat se cele svému
vybranému oboru nebyla nezajímavá - McGill University,
pedagogická ãinnost na konzervatoﬁi, pozdûji na univerzitû.
V Torontû se mladá pedagoÏka dostala na Royal
Conservatory: „Tam jsem uãila Ïáky v‰eho vûku aÏ do tûch
nejvy‰‰ích roãníkÛ, a také pár tûch, kteﬁí pokraãovali dále na
torontské univerzitû. JiÏ na montrealské univerzitû jsem
zaãínala zkou‰et na konci ‰kolního roku studenty, kteﬁí
studovali hudbu u soukrom˘ch uãitelÛ. Tûm jsme vydávali
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oficiální vysvûdãení. TotéÏ jsem dûlala i na Royal Conservatory
of Music. Zkou‰ející pedagogové jezdí za studenty vÏdycky v
lednu a v kvûtnu po celé Kanadû. Tak jsem se dostala mj. do
Labrador City, do Vancouveru, Victorie a i tam, kde uÏ cesty
nepokraãují. Zkou‰ky jsou velice pﬁísné.“
Dagmar miluje opery
MoÏná byste také rádi vûdûli, jak se paní Dagmar Rydlová
vlastnû dostala k operám. Bylo to v dobû, kdy uÏ odloÏila
starosti o studenty na stranu, ale poﬁád se je‰tû necítila dost
pﬁipravena na nicnedûlání. „A tak, kdyÏ tady dávali Prodanou,
jsem si ﬁíkala, Ïe ji budou zpívat ãesky a Ïe je tomu nûkdo
bude muset uãit... takÏe jsem do torontské opery zavolala s
tím, Ïe jim tuto sluÏbu nabízím. Nu a od té doby to dûlám...“
Jednoduché, viìte. Pozdûji pﬁi‰la Polní m‰e Bohuslava MartinÛ
v choreografii Jiﬁího Kyliána, ãeského taneãníka Ïijícího v
Holandsku, pak Janáãkova JenÛfa, která se hraje po celém
svûtû, a Li‰ka Bystrou‰ka. „Janáãka tady velice uctívají.
Dirigent Richard Bradshaw jej staví mezi nejvût‰í skladatele.
V‰ichni pûvci, aÏ na nûjaké v˘jimky, jsou Kanaìané a
Ameriãané, v Prodané a v JenÛfû ãesk˘ jazyk znali pouze dva
- âe‰ka Eva Urbanová a Slovák Miro Dvorsk˘. Role jsou na
kaÏdou operu obsazovány konkursem bez ohledu na znalost
pÛvodního jazyka. A tak nastupuje práce jazykového kouãe,
kter˘ se stará o jednotlivce i o sbory.
„Na první zkou‰ku pﬁijde dirigent, sedne si k pultu, poklepe
taktovkou - v‰echny pozdraví a jede se - celá opera od
zaãátku aÏ do konce. Pﬁedpokládá se totiÏ, Ïe v‰ichni ji uÏ
znají. Chtûjí-li b˘t akceptováni, musejí ji uÏ umût. Pak zaãne
detailní nimravá práce. Pro v‰echny - pro ty, co hrají i pro ty,
co ﬁíkají, jak to hrát. Dostanu rozvrh schÛzek s pûvci a také
„jedu“. Napﬁ. s dirigentkou Ïenského sboru jsem se vidûla
pﬁedem. Namluvila jsem jí v˘slovnost na pásek, takÏe sbor
mohla uãit pro zaãátek i beze mne. Nicménû se s nimi je‰tû
sejdu, abych jim popﬁípadû v˘slovnost opravila, upﬁesnila.
Jak na ãeskou fieã?
„KdyÏ se sejdu s pûvci poprvé, tak jim rozdám nûkolik
papírÛ s metodick˘mi radami a na jednom z nich mám
oddûlené samohlásky krátké - a,e,i,o,u - a na druhém zase
dlouhé,“ zahledí se do sv˘ch poznámek Dá‰a a pokraãuje. „A
protoÏe nejsou zvyklí hledat ãárky nad samohláskami, je to
pro nû tûÏké. Stejnû tak tûÏké je rozli‰it dvû „oãárkovaná“
slova, kupﬁ. malá, máma - kaÏdé z nich má ãárku nûkde jinde,
a ta z nich tvoﬁí i jin˘ v˘znam. Kecal v Prodance napﬁ. zpívá
„ó, jak je ten svût zvrácen˘...“ a pûvec mû uji‰Èoval, Ïe si dá
pozor na délku, nicménû zpíval „ó, jak je ten svût zvracen˘...“
- a bylo po slávû...
Druh˘m problémem je - a to jsem zjistila aÏ postupem ãasu
- Ïe existují dvû ‘ﬁ‘. ZáleÏí na tom, zda souhláska následuje po
’b‘,‘v‘ nebo ‘d‘ - napﬁ. dﬁevo, bﬁemeno, vﬁeteno - pak se ‘ﬁ‘
vyslovuje velice ostﬁe - ﬁíkají tomu rolling. A pûvci ov‰em
velice ãasto vyslovují ‘rÏ’, coÏ zní hroznû. Kouã je tomu musí
odnauãit. KdyÏ vysloví‰ ‘ﬁ‘ po ‘p,t,k‘, tak to znamená napﬁ.
pﬁece, tﬁeba, kﬁen - ale kdyÏ pûvec vysloví jenom ‘ﬁeba’, tak
zmûní smysl anebo to slovo vÛbec nic neznamená. Dal‰ím
problémem jsou mûkké souhlásky - ‘n- À, t-È, d-ì‘
„NejtûÏ‰í pro pûvce je zpívaná v˘slovnost,“ tvrdí Dagmar.
„Napﬁ. Janáãek je zajímav˘ v tom, Ïe si sám po cel˘ svÛj Ïivot
dûlal v˘zkum na téma mluvená ﬁeã a zpívaná ﬁeã. Vycházel
z toho, Ïe v ãe‰tinû je dÛraz na první slabice slova, takÏe v
JenÛfû rytmus melodie podrobil rytmu ﬁeãi. Stavûl tedy slova
tak, aby jejich zaãátek byl na zaãátku taktu anebo na jeho
tûÏké dobû, coÏ je u ãtyﬁãtvrÈového taktu nota první a tﬁetí.
Janáãek udûlal „teãkovan˘ rytmus“ - napﬁ. ve slovû ‘dooãkala‘,
a napsal to tak, Ïe kdyÏ zpûvák opravdu v rytmu zpívá, pak to
jakÏtakÏ zní ãesky, i kdyÏ to zpívá cizinec bez znalosti jazyka.
Janáãek a Dvoﬁák pochopitelnû vÛbec nepoãítali s tím, Ïe by
jejich opery zpívali cizinci v pÛvodním jazyce. A zajisté by je
velice mile pﬁekvapila i skuteãnost, Ïe právû jejich opery a
skladby jsou ve svûtû hrány mnohem ãastûji neÏ díla jin˘ch
skladatelÛ.
***
Sehnat Dagmar k telefonu je velice obtíÏné. Je neuvûﬁitelnû
zamûstnaná. A v‰ude je o ni velik˘ zájem. AÈ jsou to je‰tû ony
studentské soutûÏe, které dnes vyÏadují uÏ dva t˘dny urputné
práce rozhodãích, anebo pﬁedstavení velk˘ch operních
spoleãností. Na‰i skladatelé se hrají ãím dál ãastûji a ãím dál
ãastûji se i zpívají. A v pÛvodním jazyce. Takov˘ je v souãasné
dobû upevÀující se trend, takÏe potﬁeba jazykov˘ch kouãÛ
vzrÛstá.
„Dnes mû volali z americké Symphony Orchestra, Ïe mû
potﬁebují. Dozvûdûli se o mnû od sbormistra z newyorské
opery, kter˘ byl v Torontû pﬁed pûti lety, kdyÏ tehdy
nastudovával Polní m‰i Bohuslava MartinÛ. Dnes bych se
mûla zúãastnit nastudovávání ménû známé Janáãkovy opery
Osud. Chtûjí její premiérou 25. ãervence zahájit provoz nové
koncertní sínû Fishell Hall. To pro mû znamená b˘t nejménû
mûsíc mimo domov. A ví‰, Ïe se upﬁímnû tû‰ím?“ doloÏila s
úsmûvem nádherná Ïena, které jako by na omluvu hrÛzn˘ch
chvil mládí osud pﬁipravil krásn˘ ãas vûku zralého.
Îe pﬁipravil? - sama se o nûj zaslouÏila. Neztratila se v
osudovosti dûjin, neztratila víru v sebe samu. A co je
nejdÛleÏitûj‰í - neztratila svoje ãlovûãenství, svoje lidské
teplo a porozumûní pro druhé. Potkat se s paní Dagmar
Rydlovou, to je jako se napít Ïivé vody.
Text a foto Vûra Kohoutová
***
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Je‰tû k Háchovi

V ãísle z 19. ãervna jste otiskli informativní
ãlánek o Háchovi. Háchu by mnozí jaksi rádi
vymazali z ãesk˘ch dûjin. Dovolte mi k ãlánku
pﬁipsat poznámku: âeskoslovensk˘
prezident, jak Hácha ov‰em vûdûl, nemûl
pravomoc pﬁedávat nûkomu svÛj stát do
ochrany. Z jeho telefonátu z Berlína 14. bﬁezna
1939 muselo b˘t zﬁejmé, Ïe jedná pod tlakem,
ve stresové situaci, pod v˘hrÛÏkou. Tedy by
mu mûla b˘t ústavními ãiniteli doãasnû odÀata
funkce prezidenta, kterou nemohl legálnû
vykonávat. O to se nikdo nepokusil a v‰ichni
jeho vzkaz uposlechli a schovali se tak pod
HáchÛv stín a jeho podpis. Hácha tehdy
vydrÏel HitlerÛv ﬁev, ale podepsal, kdyÏ mu
tehdy pﬁítomn˘ velitel letectva Göring klidnû
objasnil, Ïe má tûÏk˘ úkol: bude muset, aã
nerad, zcela zniãit krásné mûsto Prahu, aby
na Západû uvûﬁili, Ïe jeho letectvo je schopno
vykonat stoprocentní práci.
Hitler tehdy plánoval agresi proti ãesk˘m
zemím v kaÏdém pﬁípadû, moÏnost obrany
neexistovala. HáchÛv podpis dal Hitlerovi k
tomu jakous takous formu legitimity. Hácha
se tehdy vûdomû obûtoval, aby si âe‰i jednou
mohli ﬁíci: „…to jsme neudûlali my, to za nás
spáchal jenom nûjak˘ Hácha… zkrátka pouze
osobní poskvrna… já uÏ jako star˘ ãlovûk ji
nûjak unesu… “ Tak to doslova v dubnu
1939 ﬁekl Hácha. (Dûjiny a souãasnost 1991)
Háchovu roli v poraÏené Francii hrál ve
Vichy staﬁiãk˘ mar‰ál Petain. Ten po poráÏce
Nûmecka smûl doÏít v internaci v kterémsi
zámku, nikoliv ve vûzeÀské cele jako Hácha.
Svedli jsme období Protektorátu na jediného
ãlovûka… Prezident Bene‰ se tehdy Háchy
nijak nezastal a po roce 1948 byl sám
pokládán za nového Háchu.
Du‰an Soudek - Kingston
***

Dvakrát Irák
Pozdrav z Prahy - k míru hlas
Urãitû i v Torontu a v celé Kanadû se lidé
dûlí na pﬁísné, kteﬁí chtûjí trestat viníky,
diktátory, bezboÏníky a teroristy, nu a na ty
mírné, kteﬁí chtûjí odpou‰tût. Odvolat vojska
za v‰ech okolností a nastolit MÍR. Myslím si,
Ïe obû strany, kdyÏ uÏ válka vznikla chtûjí,
aby násilí a válãení co nejdﬁíve skonãilo. Aby
skonãilo zabíjení, zraÀování a bída.
Takov˘ hlas vydávají pﬁedev‰ím dûti.
Zakládají své malé kluby (tﬁeba pﬁi rodinách)
s programem hrát si, pomáhat v uãení, ãíst,
psát, poãítat, chodit a jezdit na v˘lety, táboﬁit
u ﬁek nebo jezer a konat jen dobro pro sebe a
pro druhé.
Máme úplnû nové skautské malé kluby v
Bratislavû, Praze, Krnovû a v jin˘ch mûstech
a vesnicích. Navrhujeme nûco podobného
pro kanadské dûti. SvÛj klub si pojmenujte
(jako u nás „Druhá planetka“, „Malá
planetka“, „Zámeãek“, „Modré ‰ípy“, apod.)
NezáleÏí na tom, bude-li se v klubech mluvit
ãesky, anglicky, nebo francouzsky. Nejstar‰í
nebo nejpsavûj‰í pak aÈ nám napí‰e.
Jan ·imánû - Praha
(Pokud by se nûkdo z mládeÏe na‰el, mÛÏe
pouÏít na‰i E-mailovou adresu.)
***
Pane Bﬁezino,
koneãnû se odhodlávám obnovit pﬁedplatné,
pﬁestoÏe mi je proti mysli, Ïe Vá‰ ãasopis v
dobû irácké krize zaujal tvrd˘ protiamerick˘
postoj. Je mi tûÏko pochopitelné, Ïe ãlovûk
vûznûn˘ komunisty a nucen˘ odejít do exilu,
najednou ve svém ãasopisu zaãne publikovat
názory komunistick˘ch poslancÛ a
pﬁetiskovat nenávistné, demagogické
protiamerické tirády hodné Rudého práva.
To byl nejniÏ‰í bod v historii Satellitu.
Doufám, Ïe se jiÏ nûco takového neobjeví.
S pozdravem
Jan Hrube‰ - Burlington
***

VáÏen˘ pane Hrube‰i,
dûkujeme Vám za to, Ïe jste si obnovil
pﬁedplatné. Na‰li se tací, kteﬁí si ho jiÏ
neobnovili a víme o tom a je nám to upﬁímnû
líto. Nevím, Ïe bychom tiskli názory
komunistick˘ch poslancÛ. Pokud ano, pak to
bylo v rámci celého spektra názorÛ, které se
v té dobû vynoﬁily. V Satellitu byly nejen
názory moje, s válkou nesouhlasící, ale i
názory tûch, kteﬁí s válkou souhlasili jako
napﬁíklad Vladimír Cícha nebo doktor
Neumann z Vancouveru. O Iráku jsme
nedávno udûlali anketu, kde se objevily
skuteãnû nejrÛznûj‰í pohledy na vûc.
Nemyslím si, Ïe mám komunistick˘ pohled
na vûc, ale ze svûtov˘ch osobností mi byl
nejbliÏ‰í postoj papeÏe Jana Pavla II., kter˘
se mi zdál nejrozumnûj‰í. V Ïivotû hájím dvû
hlavní hodnoty, PRAVDU a NENÁSILÍ. Jak
se nyní ukazuje na pﬁípadu dr. Kellyho, britské
vlády a BBC („Irák je schopen pouÏít zbranû
hromadného niãení bûhem 45 minut.“), ãi ve
sporu Bílého domu se CIA („Irák nakoupil
plutonium v Nigeru.“), v této válce byla
absence tûchto hodnot, coÏ nebylo tak tûÏké
jiÏ tehdy rozpoznat. Pokud mnû dokáÏete, Ïe
jsem nemûl pravdu, jsem ochoten od sv˘ch
názorÛ ustoupit. Zatím se v‰ak ukazuje, Ïe
anal˘zy v Satellitu byly správné narozdíl
tﬁeba od CNN a jin˘ch sdûlovacích
prostﬁedkÛ.
Komentátor ãeského rozhlasu Ivan Hofman
mûl minul˘ t˘den po ránu tuto úvahu. Myslím,
Ïe jako jeden z mála disidentÛ, kteﬁí pﬁetrvali
v sdûlovacích prostﬁedcích nemÛÏe b˘t
podezﬁíván z komunistického my‰lení.
S pozdravem
Ale‰ Bﬁezina
***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Co dûjiny neodpustí

Britsk˘ premiér Tony Blair v americkém
Kongresu ﬁekl: “Dûjiny nám odpustí, pokud
se obvinûní Iráku z drÏení zbraní
hromadného niãení ukáÏou jako
nepravdivá.” Dûjiny moÏná, ale sotva mÛÏe
totéÏ oãekávat od veﬁejnosti, která v Británii
a v USA uvûﬁila Blairovi a Bushovi, Ïe
Saddám Husajn mÛÏe do ãtyﬁiceti pûti minut
odpálit rakety s jadern˘mi a biologick˘mi
hlavicemi a na základû této hrozby vût‰ina
politikÛ a obãanÛ v USA a v Británii
respektovala rozhodnutí sv˘ch vÛdcÛ vést
válku.
Pﬁedstava, Ïe je moÏné dodateãnû nahradit
hlavní argument pro invazi a následnou
okupaci uji‰tûním, Ïe Irák bez Husajna bude
demokratick˘, je pﬁedstava naivní. Pokud
totiÏ svûtu nehrozilo akutní nebezpeãí a
pokud se potvrdí sílící podezﬁení, Ïe Blair a
Bush, respektive Dick Chainey, pﬁekroutili
informace tajn˘ch sluÏeb, aby si naklonili
veﬁejné mínûní, stále více AmeriãanÛ a BritÛ
bude pochybovat, zda v Iráku museli jejich
vojáci umírat.
Tony Blair pﬁed americk˘mi kongresmany
také prohlásil: “ZÛstaneme s iráck˘m lidem,
kter˘ potﬁebuje na‰i pomoc.” Nic proti tomu,
ale ve svûtû je mnoho zemí, kde také
brutálnû vládnou diktátoﬁi a nejsou
pﬁedmûtem podobného zájmu. Na jejich
adresu vãera britsk˘ premiér pouze
poznamenal, Ïe “kdo bude systematicky
poru‰ovat lidská práva a chartu OSN,
nebude moci vyuÏívat stejn˘ch práv jako ti,
kteﬁí se jimi ﬁídí”.
O válkách s diktátory, které dodateãnû
omluví dûjiny, nebyla ﬁeã. Problémem
Tonyho Blaira a stále více i George Bushe
není to, Ïe poslali vojáky odstranit diktátora,
n˘brÏ to, Ïe o situaci v Iráku neﬁekli lidem
pravdu. Roste dÛvodné podezﬁení, Ïe lhali.
A to se v demokratick˘ch zemích vnímá
jako neodpustitelné pochybení, které
mimochodem neodpou‰tûjí ani zmínûné
dûjiny.
18.7.2003
***

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069

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

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû napínav˘ film
reÏiséra Pavla Kaãírka

NEZVùSTN¯ I, II
Adaptace románu E. Hostovského odehrávající se v âeskoslovensku
kolem únorov˘ch událostí 48 vyuÏívající v‰echny prvky napínavého
‰pionáÏního dûje, tajemství a ironie.
Dramatick˘ pﬁíbûh nesleduje v první linii události politické, ale pﬁesto
rozehrává na základû velmi komplikovan˘ch a nejednoznaãn˘ch postojÛ a
vztahÛ postav obraz doby. Film podává pﬁedev‰ím duchovní obraz té doby
se v‰emi jejimi tendencemi, je‰tû tûÏko de‰ifrovateln˘mi nebezpeãími a
rozpadem lidsk˘ch svazkÛ a hodnot.
Hrají: K. Dobr˘, D. Batulková, B. Klepl, D. Matásek, S. Postlerová, P.
¤ezníãek, J. ·tûpniãka, J. Hálek 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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EU a restituce

LOVAKOTOUR
Late Summer and Fall Seat Sale
to Czech Republic
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!

FALL - EARLY BIRD SPECIAL
DO PRAHY, BRNA,
BRATISLAVY, KO·IC, POPRADU A SLIAâE
7.-21.záﬁí od 899 dolarÛ (bez kanadsk˘ch daní)
1.-26. ﬁíjna od 739 dolarÛ (bez kanadsk˘ch daní)
Prodej konãí 15. srpna 2003

MoÏno rovnûÏ koupit letenky do:
Záhﬁebu, Benátek, ¤íma, Splitu, Curychu a Madridu
Ont. Reg. # 2631380

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

11. dubna 2002 vydala Evropská komise
tiskovou zprávu podepsanou komisaﬁem pro
roz‰iﬁování Günterem Verheugenem a
premiérem Zemanem. Kromû jiného se v ní
mluví o restitucích. Cituji:
„Také byla veﬁejná debata o jiné vûci,
ãeskoslovenském restituãním zákonodárství
a praxi od poãátku devadesát˘ch let. Jsme si
vûdomi toho, Ïe v rámci uplatnûní Evropské
úmluvy (která obsahuje ideu evropského
obãanství), je diskriminace na základû
obãanství zakázána. âeská republika zkoumá
v tomto smûru své zákonodárství, které sahá
aÏ k 25. únoru 1948, aby je pﬁivedla, v pﬁípadû
nutnosti, k shodû s Evropskou unií do doby,
kdy âeská republika pﬁistoupí k Evropské
unii.”
I zaradovalo se mnoho okraden˘ch, protoÏe
to zdánlivû smûﬁovalo k tomu, aby se, je‰tû
pﬁed vstupem âR do Unie, napravily nûkteré,
do nebe volající, nespravedlnosti.
Václav Klaus se tehdy velice rozãiloval,
ale uklidnil se okamÏitû. Asi mu ﬁekli, Ïe je to
jen formalitka, Ïe uÏ jsou pﬁedem domluveni
a tohle Ïe je jen na oko.
Vypracování posudku bylo svûﬁeno
profesoru Jochenu Froweinovi, kter˘ si dal
od ãeské strany pﬁedloÏit dokumenty, t˘kající
se restitucí a zﬁejmû si dal i poradit. Nezjistili
jsme, kolik a kdo mu zaplatil. Na základû
jeho posudku vydala Evropská komise 14.
ﬁíjna 2002 tzv. Shrnutí nálezÛ, v kterém ﬁíká,
Ïe aÏ bude âeská republika pﬁijata do Unie,
budou uÏ v‰echny lhÛty k podání Ïádostí o
restituce dávno pryã, takÏe teprve aÏ od té
doby bude muset respektovat ãlánky Smlouvy
o Evropské Unii, kde se v˘slovnû zakazuje
jakákoliv diskriminace.
V “Shrnutí nálezÛ” jsou uvedeny
dokumenty, které ãeská strana komisi a panu
Froweinovi k zkoumání pﬁedloÏila. Chybí ty
nejdÛleÏitûj‰í, jako zákon 119/1990, kter˘
ve‰keré rozsudky konfiskace zru‰il se zpûtnou
platností a nûkolik rozhodnutí Ústavního
soudu, která ﬁíkají, Ïe v dÛsledku tohoto
zákona se pÛvodní vlastnictví nikdy neztratilo.
Evropská komise se v svém Shrnutí nálezÛ
naopak zmiÀuje o vûcech, které nemají s
restitucemi vÛbec nic spoleãného, ale âe‰i o
nich ãasto okázale mluví, aby ukázali, jak
poctivû se za ukradené majetky vyrovnali, a
Ïe nikomu nic nedluÏí. Jde o smlouvu, kterou
âeskoslovenská socialistická republika
uzavﬁela se Spojen˘mi státy v lednu 1982.
Tripartitní komise drÏela v New Yorku od
konce války ãeskoslovensk˘ zlat˘ poklad,
kterého se po obsazení âeskoslovenska
zmocnili Nûmci a bûhem války jej zajistili
Spojenci. Socialistické âeskoslovensko se

vrácení zlata doÏadovalo, ov‰em Spojenci
chtûli zaplatit za majetky znárodnûné
západním spoleãnostem a obãanÛm. Podle
této dohody zaplatilo âeskoslovensko
Spojen˘m státÛm 84 500 000 dolarÛ a Spojené
státy daly souhlas tripartitní komisi k uvolnûní
18 400 kilogramÛ zlata. Tato úmluva se t˘ká
jen majetkÛ znárodnûn˘ch nebo jinak
vyvlastnûn˘ch, pokud tyto majetky byly v
dobû vyvlastnûní v majetku obãanÛ
Spojen˘ch státÛ. Net˘ká se tedy majetkÛ,
které komunistick˘ stát zabavil sv˘m vlastním
obãanÛm.
âeská vláda odmítá vrátit majetky, které
sv˘m obãanÛm zabavila a odvolává se na to,
Ïe tito lidé své obãanství ztratili, kdyÏ získali
obãanství zemû, která jim poskytla útoãi‰tû a
do Shrnutí nálezÛ se dostala vûta: “âeská
republika tvrdí, Ïe lze uvést podstatné dÛvody
pro omezení restituãních nárokÛ na ãeské
obãany.” Toto neopodstatnûné ãeské tvrzení
si dovolila Evropská komise opsat do
oficiálního dokumentu, kter˘ umoÏnil pﬁijetí
âeské republiky do Evropské unie.
Evropská komise a âeská republika tedy
spojily v‰echny triky, které znaly, aby mohly
pﬁekonat slavnostnû hlásané zásady Evropské
unie.
âeská koordinaãní kanceláﬁ podala
Evropskému parlamentu petici na odstranûní
diskriminace na základû obãanství. Po
dosavadních zku‰enostech s tím, jak Evropská
unie obchází i svá vlastní kritéria pro pﬁijímání
nov˘ch ãlenÛ, podává na‰e kanceláﬁ je‰tû
doplnûk k petici, kter˘m oznaãuje Shrnutí
nálezÛ za úãelovû slepen˘, neseriózní a
nevûrohodn˘ dokument a Ïádá o jeho
pﬁezkoumámí.
O reakci Evropského parlamentu na petici i
dodatek budeme informovat. V‰echny zde
zmínûné dokumenty po‰leme na poÏádání.
Jan Sammer, Secretary,
Czech Coordinating Office,
info@czechoffice.org.
***

Rodina z âech by si ráda
dopisovala s rodinou z
Kanady, pokud moÏno v
anglickém jazyce.
Elektronická adresa:
merincky@email.cz
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Psali jsme pfied tfiemi léty

Letos byly dohady, kolik lidí vlastnû bylo na âeskému a Slovenském dnu na Masaryktownu.
Zdá se, Ïe poãet náv‰tûvníkÛ podle prodan˘ch vstupenek je témûﬁ konstantní mezi pûti sty
a sedmi sty prodan˘mi vstupenkami. Nejvût‰í náv‰tûva byla snad v roce 2000, kdy zde byl
herec J. Krampol, ale ani tehdy nepﬁesáhl poãet prodan˘ch vstupenek sedm set. Pﬁed tﬁemi
lety zde byla i novináﬁka z Lidov˘ch novin, která pﬁinesla tuto reportáÏ:

Lidové noviny: Kanad‰tí âe‰i
nejsou agresivní a doplácejí na to
Toronto - ln/ marta ‰vagrová (zvlá‰tní
zpravodajka LN v Kanadû) - Mohlo by se zdát,
Ïe tradiãní setkání krajanÛ Ïijících v Kanadû,
nazvané âesk˘ a Slovensk˘ den Kanady, bude
v roce 2000 uÏ jen v˘razem nostalgie star‰ích
pamûtníkÛ.
PﬁestoÏe se poﬁádá déle neÏ pÛl století, pﬁi‰lo
v sobotu do zeleného areálu v jednom z
torontsk˘ch pﬁedmûstí publikum pﬁekvapivû
mladé. A pﬁedev‰ím ãeské - Slováci si své
svátky proÏívají v posledních letech zﬁejmû sami.
(Letos tomu bylo jinak, zﬁejmû díky Matuzalému
a náv‰tûvníkÛm z Kitcheneru, pozn. red.)
Scénáﬁ oslav byl prÛﬁezem tradic a v‰eho, ãím
exulanti Ïili v nedávné minulosti: spoleãná m‰e
katolíkÛ a luteránÛ se slouÏila i za represemi
postiÏené a umuãené v dobách nesvobody a
prÛvod v ãele s hrstkou legionáﬁÛ kvûty ozdobil
památník protikomunistického odboje.
PﬁestoÏe zejména star‰í emigranti vzpomínali
na pion˘rské doby sv˘ch zaãátkÛ v emigraci,
nedalo se v Masarykovû parku pﬁehlédnout
sebevûdomé mládí.
Zcela mlad˘ je baptistick˘ sbor veden˘
sbormistrem Johnem Aláãem, mladí jsou toront‰tí
kazatelé - katolick˘ faráﬁ ãeského kostela sv.
Václava Libor ·vorãík, reverend slovenského
luteránského kostela Ladislav Kozák i Ján Banko
z âeskoslovenského baptistického sboru.
Mlad˘ je folklórní taneãní soubor Moravanka,
mladí jsou skladatelé Jaroslav Jarosil a Jan
Rejcha, kteﬁí zkomponovali slavnostní hudbu
pro tento den. Mladé jsou i kapely, které se po
cel˘ den stﬁídaly na pódiu.
Uãit se ãesky není snadné
Zﬁejmû i velká vzdálenost pÛsobí, Ïe národní
hymna zní na zdej‰ím zeleném trávníku jaksi

naléhavûji a vroucnûji (dokonce i ta slovenská,
zahraná po malé odmlce za ãeskou). TûÏko se
lze také ubránit sentimentu, kdyÏ maliãké dûti
pozornû a s vervou zpívají Koãka leze dírou a
Pec nám spadla, aãkoli je zﬁejmé, Ïe jejich
pﬁirozen˘m jazykem je angliãtina.
“Kdysi jsme uãili dûti z úpln˘ch ãesk˘ch rodin a
to bylo jednodu‰‰í. Dnes k nám pﬁicházejí Ïáci,
z nichÏ uÏ ani jeden nemá oba rodiãe âechy,”
ﬁíká uãitelka sobotní ãeské ‰koly v Torontû
Ludmila âárková. “Doma mluví anglicky a k nám
je rodiãe posílají, aby neztratily ãe‰tinu. Dvû
hodiny t˘dnû v sobotu dopoledne není sice
mnoho, ale mluvíme a ãteme a snaÏíme se
zpívat.”
“Základní tmel - spoleãn˘ nepﬁítel - se zmûnou
reÏimu zmizel. A nepﬁicházejí noví lidé v takovém
mûﬁítku a s takovou motivací jako dﬁív,” ﬁíká Jiﬁí
Parkmann, generální konzul âR v Montrealu.
“Ti, kdo sem z âech pﬁicházejí nyní, to jsou
studenti, lidé hledající pracovní pﬁíleÏitost,
eventuálnû ti, kteﬁí se do Kanady pﬁiÏení nebo
vdají. A v‰ichni mohou jezdit domÛ,” dodává
Parkmann.
Podle kanadsk˘ch statistik je ãeská komunita
v Kanadû pomûrnû poãetná. “Lidí, kteﬁí se hlásí
k ãeskému pÛvodu a jazyku, je asi sedmdesát
tisíc,” ﬁíká velvyslanec âR v Kanadû Vladimír
Kotzy. Podle nûho je dobré se ãas od ãasu sejít
a pﬁipomenout svou existenci nejen sami sobû,
ale i místním úﬁadÛm.
“Porovnávám to s tím, jak nûkdy aÏ agresivnû
vystupují místní ¤ekové, Arméni, âíÀané - ti
v‰ichni drÏí pohromadû. My máme tendenci se
rozpt˘lit, neprojevovat se, nerozãilovat. Vytrácí
se tak potﬁebn˘ tlak na politiky, aby vnímali
potﬁeby ãeské komunity,” ﬁíká velvyslanec Kotzy.
26.6.2000
***
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Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,
Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry
Volejte StáÀu
905/274-2597
Fax: 905/274-2599
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Július ·upler podpísal
Dinamu Minsk

Tenisová prehra do histórie Monako... Ajax stál od víkendu jako monopostÛm, které v tomto úseku jedou

BaráÏ o Svûtovou skupinu
Fed cupu: JAR- âesko 1:4

DURBAN - âeské tenistky budou hrát i
v pﬁí‰tím roce ve Svûtové skupinû Fed
cupu. V baráÏi porazili v Durbanu JAR,
kdyÏ potﬁebn˘ tﬁetí bod získala v nedûli
Barbora Str˘cová vítûzstvím nad Chanelle
Scheepersovou, která nahradila Nathalii
Grandinovou.
Grandinová-Koukalová 5:7, 3:6
Coetzerová-Str˘cová 3:6, 6:2, 6:2
Coetzerová-Koukalová 4:6, 5:7
Scheepersová-Str˘cová 4:6, 6:7 (5)
Grandinová, Renckenová- Koukalová,
Str˘cová 6:2, 4:6, 1:6
***

Slovenská liga
1. kolo: Banská Bystrica-Îilina 0:0,
PetrÏalka-Púchov 3:0, Dubnica-Slovan
0:0, Inter-Trenãín 4:1, TrnavaRuÏomberok 1:1.

Strelecké suchoty dobiehali
v Bratislave
BRATISLAVA -sme-V prvom kole
slovenskej futbalovej CorgoÀ ligy sa zo
zaãiatku sezóny hral takmer v‰ade futbal
solídnej úrovne. V Banskej Bystrici pred
najvy‰‰ou náv‰tevou kola sa netrpezliví
najmä domáci diváci v súboji nováãika s
obhajcom titulu gólu nedoãkali. Nevideli
ho ani fanú‰ikovia v Dubnici, kde sa
predstavil bratislavsk˘ Slovan. Zato na
Pasienkoch ich nastrieºal Inter do
trenãianskej siete ‰tyri a hoci jeden aj
inkasoval, vìaka vy‰‰iemu poãtu
strelen˘ch gólov vedie ligov˘ pelotón pred
PetrÏalkou. Artmedia vo vãeraj‰ej
dohrávke zdolala víÈaza Slovenského
pohára Púchov rozdielom triedy a mohla
ho poslaÈ domov aj s oveºa vy‰‰ím
debaklom. HosÈujúce muÏstvá získali tri
body, keì im na to staãil jedin˘ gól.
***

Grygera se rozhodl
pro Ajax Amsterdam
Praha-právo/Viktor Nosek-T˘dny
padala jména nûkolika klubÛ, vãera se
v‰ak propíran˘ pﬁestup fotbalového
obránce Sparty a reprezentace ZdeÀka
Grygery rozuzlil. Hráã pﬁik˘vl nabídce
nejslavnûj‰ího nizozemského klubu Ajaxu Amsterdam.
ZájemcÛ o Grygeru bylo více. Nejprve v
klidu odmítl mnohamiliónovou nabídku
CSKA Moskva, neboÈ se pobytu v Rusku
bál doslova jako ãert kﬁíÏe, a ãekal na
zvuãnûj‰í klub. Pak se mluvilo o Borussii
Dortmund, Schalke, mohl b˘t hráãem
svého vysnûného Juventusu Turín, v
posledních dnech se ale favorizovalo

Papadopulos je na kempu
Arsenalu
Ostrava-právo/Igor Bruzl, Jan KrÛta Útoãník Michal Papadopulos si v sobotu
naposledy na Bazalech zatrénoval, vidûl
i pﬁípravné utkání Ostravy s Opavou a ‰el
si zabalit kufry. V pondûlí se uÏ pﬁesunul
do Rakouska, kde si jej v 19 hodin na
leti‰ti ve Vídni vyzvedl kouã Arsene
Wenger. Jeho anabáze v Arsenalu
Lond˘n zaãala. V autû pﬁi cestû do
rakouské metropole mu dûlali spoleãnost
jeho otec Tanas a v˘konn˘ ﬁeditel
spoleãnosti Sport Invest Viktor Koláﬁ,
kter˘ talentovaného mladíka pﬁi jednáních
s Arsenalem zastupoval. “Slavn˘ klub
bude na soustﬁedûní nedaleko ·t˘rského
Hradce a odehraje zápasy s Austrií VídeÀ
a Besiktasem Instanbul,” ﬁekl Právu Koláﬁ.
Sice je zﬁejmû vylouãeno, Ïe by se po
operaci kolena zotavující se odchovanec
Baníku Ostrava v nûkterém z utkání
objevil v sestavû Arsenalu, trenér Wenger
ale chtûl, aby uÏ byl s t˘mem. “Prakticky
okamÏitû zakázal, aby s Michalem zÛstal
nûkdo z rodiny, ãi na‰í spoleãnosti. To
platí stejnû pro v‰echny hráãe, kteﬁí do
Rakouska pﬁiletûli. Kouã Wenger chce s
nimi b˘t naprosto sám,” objasnil Koláﬁ,
proã s mladíkem nemohl zÛstat otec.
Samotn˘ hráã doufal, Ïe bûhem t˘dne by
mohl zaãít normálnû trénovat. “Koleno je
snad v poﬁádku. AÏ vyrazíme zpátky do
Anglie, urãitû za mnou hned pﬁijede táta,”
uvedl Michal Papadopulos, kter˘ bude
první kroky v Lond˘nû zvládat spolu s
otcem. “Michal anglicky moc nerozumûl,
ov‰em od chvíle, kdy absolvoval první
testy v Anglii, se velice zlep‰il. Najal si
uãitelku a intenzivnû se uãil. Je to poznat,”
pochválil útoãníka Koláﬁ. Osmnáctilet˘
talent po del‰ích prÛtazích získal nakonec
ﬁeck˘ pas, a tak mu nic nebrání v získání
pracovního povolení na ostrovech.
***

Demonstrující náboÏensk˘
fanatik skonãil po zásahu
policie v poutech

Lond˘n-právo (kez, DPA( NáboÏensk˘
fanatik, kter˘ vpádem na dráhu okruhu v
Silverstonu poznamenal britskou Velkou
cenu vozÛ formule 1, byl nakonec spoután
policisty a bude ãelit obvinûní z
nezákonného vstupu na cizí pozemek.
·estapadesátilet˘ muÏ, jehoÏ totoÏnost
policisté ani poﬁadatelé dosud
neupﬁesnili, vybûhl ze zatáãky na rovinku
Hangar a bûÏel prostﬁedkem dráhy proti

pﬁibliÏnû dvousetkilometrovou rychlostí.
OkamÏitû bylo zahájeno vy‰etﬁování,
které má objasnit, jak se muÏ na traÈ
dostal. “Znamená to, Ïe bezpeãnostní
opatﬁení nebyla dobrá. Nevím, jak se
dostal dolÛ, to se musí zjistit,” zlobil se ‰éf
seriálu Bernie Ecclestone. Silverstone
má povûst nejhÛﬁe vybaveného závodi‰tû
seriálu formule 1 a diváky zaÏil na trati uÏ
v roce 1992. Pﬁi nechvalnû proslulém
incidentu zaplavily traÈ tisícovky lidí, kteﬁí
chtûli oslavit MansellÛv triumf na domácí
pÛdû. V roce 1977 skonãila tragicky kolize
britského pilota Toma Pryce s traÈov˘m
komisaﬁem na Velké cenû Jihoafrické
republiky. Jezdec muÏe, kter˘ pﬁebíhal
traÈ s hasicím pﬁístrojem, srazil a pﬁi havárii
oba zemﬁeli
***

Mistr zaãal pfiípravu na ledû

PRAHA/LITVÍNOV - Hokejisté
mistrovské Slavie zahájili na ledû pﬁípravu
na nov˘ roãník extraligy. Trenér Vladimír
RÛÏiãka mûl v praÏském Edenu kádr, v
nûmÏ bude potﬁebovat nahradit
pﬁedev‰ím z obrany odcházející Petra
Kadlece, kter˘ se upsal Floridû a Jana
Hejdu, jenÏ zamíﬁil do CSKA Moskva.
“Nebude lehké nahradit dva nejlep‰í beky
extraligy. Jsem rád, Ïe pﬁi‰el alespoÀ
Jirka Kunto‰ z Litvínova,” uvedl RÛÏiãka.
“Máme ‰irok˘ kádr, kter˘ postupnû
zúÏíme, ale není kam pospíchat. ZÛstal
Roman Málek, jenÏ odolal nabídce
Philadelphie, a budeme na nûj spoléhat.
Chceme hrát agresivní hokej jako v
minulém roãníku,” pﬁipojil slávistick˘
trenér a generální manaÏer v jedné osobû.
V extraligov˘ch bojích bude Slavii hodnû
chybût Radek Duda, kter˘ se vrátil z
hostování do Plznû a následnû ode‰el do
Kazanû. PlzeÀ si stáhla i Ale‰e Kráto‰ku
a získala Marka Posmyka. Petr Sailer se
vrátil do Budûjovic, bek Jan Horáãek po
návratu z hostování míﬁí do Edmontonu.
Kádr kromû Kunto‰e vyztuÏil bek Tibor
Schneider z Martina a útoãníci Patrik
Martinec ze Sparty, Tomá‰ Chrenko z
Nitry a z hostování se vrátili Petr Míka a
Leo‰ âermák.
***

Poprad- SME-VOJTECH JURKOVIâ-Z
Minska odlietal vãera b˘val˘ tréner slovenskej
hokejovej reprezentácie a majstrovského
Slovana JÚLIUS ·UPLER spokojn˘. Po
dvojdÀovom rokovaní v hlavnom meste
Bieloruska podpísal roãnú zmluvu s Dinamom
Minsk.
Sú podmienky v Minsku lep‰ie ako boli v
Slovane, americkom Portlande ãi v praÏskej
Sparte?
„Budem re‰pektovaÈ dohodu, Ïe o nich
nebudem hovoriÈ. Zástupcovia tohto klubu sa
mi ozvali poãas dovolenky. DvojdÀové
rokovania boli veºmi korektné. V piatok
predpoludním sme podpísali roãnú zmluvu,
priãom sú otvorené rôzne moÏnosti jej
pokraãovania.“
Dinamo Minsk v posledn˘ch rokoch zmizlo z
hokejovej mapy. Nepriamym nasledovníkom
bol klub Tivali, ktor˘ sa v‰ak tieÏ transformoval
na Keramik. O aké Dinamo vlastne ide?
„B˘valé Dinamo zaniklo v roku 1992 a teraz
sa znovu kon‰tituuje na úplne novej báze. Je
to pre mÀa nová trénerská v˘zva.“
S ak˘mi dojmami sa vraciate domov do
Popradu?
„Veºmi dobr˘mi, príjemne ma prekvapili
podmienky v tréningovom tábore. Aj mesto
sa mi veºmi páãilo.“
Sú v Diname nejakí legionári, ktor˘ch hráãov
poznáte?
„Nestihol som za krátky ãas bliÏ‰ie spoznaÈ
tím. Do prípravy, ktorú zaãíname uÏ v
pondelok, sa zapojí ‰tyridsaÈ hráãov. Väã‰ina
pochádza z Ruska. Bieloruská liga sa roz‰írila
z ôsmich tímov na desaÈ.“
Ukázali vám vá‰ byt, auto?
„Nestihol som v‰etko, mám sºúben˘
dvojizbov˘ byt a aj nejakú sluÏobnú ‘ma‰inu‘.
(Smiech.)“
***

Novû otevﬁené moderní

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

Armstronga pád
posilnil a vyhral
Luz Ardines-sme-Americk˘ cyklistick˘
fenomén Lance Armstrong sa prv˘krát na
tohtoroãn˘ch pretekoch Tour de France
blysol etapov˘m víÈazstvom. Napriek tomu,
Ïe v predchádzajúcich dÀoch v
pyrenejsk˘ch kopcoch sa zdalo, Ïe jeho
prenasledovateº Nemec Jan Ullrich má
viac síl a chystá sa zaútoãiÈ. Na ceste z
Bagneres-de-Bigorre do Luz Ardinen
(159,5 km) cyklistickí giganti svoj
dramatick˘ súboj ozdobili dÏentl-mensk˘mi
gestami.
V závereãnom stúpaní sa Armstrong
odhodlal k dlho pripravovanému úniku,
ktor˘ Ullrich nezachytil. S Ameriãanom
staãil iba ·paniel Mayo, ale o chvíºu sa
obaja ocitli na asfalte. „Pád ma vyburcoval,“
povedal v cieli Lance. Jeho najväã‰í súper
Ullrich nevyuÏil súperove kolízie a férovo
zvoºnil tempo. Vrátil mu to, ãím si Armstrong
získal obdiv pred dvoma rokmi, keì pri
zjazde v alpskej etape poãkal na Ullricha,
k˘m sa pozbiera po páde.
·esÈ kilometrov pred cieºom Armstrong v
kopci znovu vyrazil a u‰iel Ullrichovi o
cenn˘ch 40 sekúnd a vzápätí aj Mayovi.
Keì predbiehal dovtedaj‰ieho sólistu
Francúza Chavanela, dotykom ocenil jeho
statoãn˘ v˘kon.
***
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Brusel-sme/ONDREJ GAJDO·-Aj keì
sú tenistky Slovenska v Pohári federácie
obhajkyÀami vlaÀaj‰ieho prvenstva,
prehra vo ‰tvrÈfinále v Charleroi s
Belgickom neprekvapuje. Domáci tím hral
v najsilnej‰om zloÏení so svetovou
dvojkou Kim Clijstersovou a trojkou
Justine Heninovou-Hardennovou, k˘m
na‰e druÏstvo nastúpilo bez deviatej
hráãky sveta Daniely Hantuchovej, ktorá
bola motorom kolektívu pri minuloroãnom
prvenstve. ZaráÏa v‰ak v˘sledok na nulu,
veì slovensk˘ tím nezískal v Belgicku
ani set. Je to najzdrvujúcej‰ia prehra
slovenského tenisu v histórii, keìÏe pri
vlaÀaj‰ej „nakladaãke“ muÏov v
Davisovom pohári v Oklahoma City proti
USA získali na‰i reprezentanti aspoÀ tri
sety.
***

“druh˘” v poﬁadí. Francouzsk˘ klub
nedávno prodal do Barcelony Mexiãana
Marqueze, Ajax zase vydûlal na
kapitánovi Chivovi, jenÏ ‰el do AS ¤ím.
Oba potﬁebovaly náhradu a penûz mûly
dost. Stále se v‰ak ãekalo, co Grygera.
“Rozhodlo sportovní hledisko, Ajax hraje
kaÏd˘ rok na ‰pici a zabydlel se v Lize
mistrÛ,” ﬁekl Grygera ke svému rozhodnutí
obléknout dres t˘mu, kter˘ obsadil v
poslední ligové sezónû druhé místo o
bod za Eindhovenem a v nejprestiÏnûj‰í
souteÏi na nûj ãeká 3. pﬁedkolo. Má tedy
stejnou startovní metu jako Sparta. Její
vedení ãekalo kvÛli finanãní injekci na
transakci skoro jako na smilování, hráã
hovoﬁil o pravé chvíli k odchodu. GrygerÛv
manaÏer Zdenûk Nehoda o víkendu
nav‰tívil oba nejÏhavûj‰í zájemce Monako i Amsterdam - horeãnû
vyjednával a pak uÏ jen ãekal na
fotbalistÛv verdikt.
***
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