Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
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32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
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Jak jsem se stal
na stará kolena policajtem
Pﬁiznám se, Ïe na rozdíl od ruského reÏiséra Sochurova
nemám rád uniformy. Ten nám ve filmu Rusk˘ oblouk
udûlal malou vojenskou pﬁehlídku. Rusové si na uniformy
potrpûli a potrpí dodnes. Rodinná legenda tvrdí, Ïe mÛj
pradûdeãek, kterého nikdo z nás nepoznal, byl carsk˘m
oficírem. MÛj bratr má k této legendû znaãné v˘hrady, ale
já tím vysvûtluji svou nechuÈ ke khaki barvû.
V dûtství jsem chtûl b˘t ﬁidiãem trolejbusu a pﬁi tomto
zamûstnání by mi tramvajácká uniforma nevadila. Josef
Lada mne zbavil zase averze k uniformû myslivecké. Ale
tím mÛj vztah k této módní záleÏitosti konãí. Nedokázala ho
zmûnit ani povûstná sovûtská pedagoÏka Anna Ivanovna v
mém oblíbeném románu OdváÏná ‰kolaãka. ·kolní a
pion˘rské uniformy nebyly mojí parketou a nikdy jsem pro
nû nehoroval.
Nebyl jsem nad‰en ani z uniformy trestanecké, kterou
jsem snad jako jedinou okusil. Ta mi sice sedla na míru, ale
pﬁíli‰ pﬁipomínala staré letecké, takÏe jsem se ji neustál˘m
praním pokou‰el vy‰usovat, aby alespoÀ kalhoty vypadaly
jako dÏínsy, coÏ se mi po ãase podaﬁilo.
Odpor k uniformám od dûtství zpÛsoboval, Ïe jsem nemohl
vykonávat nûkterá povolání, která bych jinak dûlal rád a
dobﬁe. Nestal jsem se ﬁidiãem trolejbusu, protoÏe trolejbusy
z Prahy zmizely dﬁíve neÏ jsem byl ve vûku, kdy jsem mohl
získat ﬁidiãák na mopeda.
Ale jiÏ v tomto vûku jsem lampasákÛm od hodnosti ãetaﬁe
nahoru s oblibou ‰lapal v tramvaji na kuﬁí oka. A jednou,
kdyÏ jsem vidûl pﬁíslu‰níky VB, jak cestují za prací mûstskou
hromadnou dopravou, vysvûtloval jsem jednomu star‰ímu
pánovi, Ïe policajti musí chodit po tﬁech, protoÏe jeden umí
ãíst, druh˘ umí psát a tﬁetí ty dva intelektuály hlídá, aby se
nepoprali. JenÏe v tom autobusu bylo osmnáct intelektuálÛ
a tak mnû pﬁikázali, abych vystoupil. I vystoupil jsem a tam
mi naﬁídili, abych to zopakoval a pak uÏ jsem pochodoval
jako zajatec praÏsk˘mi ulicemi na známou policejní stanici
Na Míãánkách v Praze 10. Pokud z nûkteré postranní ulice
vy‰la trojice pﬁíslu‰níkÛ, bylo na mnû, abych celou úvahu
zopakoval. Dav zelen˘ch uniforem se mnoÏil jako kobylky.
Skuteãností je, Ïe nûkteré veselé kopy z celého pelotonu se
i zasmály (dodnes nevím, do které kategorie intelektuálÛ
patﬁily). Potkali jsme i osamûlého jedince, kter˘ navrhoval
pro mne nejpﬁísnûj‰í trest - ten nemûl uniformu a podle toho
jsem usoudil, Ïe byl tajnej. Jemu se rozhodl podat hlá‰ení
o mém provinûní horliv˘ nadstráÏmistr: „On o nás ﬁíká, Ïe
chodíme po tﬁech, protoÏe jeden to pﬁedãítá, druh˘ to
zapisuje a ten tﬁetí tam je taky k nûãemu.“
Bylo mnû jasné, Ïe celou záleÏitost v principu pochopil a
byl jsem pﬁedán do kanceláﬁe jednomu z tûch, kteﬁí
pﬁipomínali zmen‰eného lond˘nského bobíka. Byl urostl˘,
ale mûﬁil pouh˘ch 154 cm a pobíhal u protûj‰í stûny.
Sledoval jsem ho jako tenisov˘ míãek. Pomalu se ke mnû
pﬁibliÏoval, aÏ mnû probûhl pﬁímo pod nosem. A pﬁi svém
supûní vyslovil zajímavou otázku. „Co jste to o nás ﬁíkal v té
tramvaji?“ SnaÏil jsem se získat ãas a upozornil jsem ho, Ïe
to bylo v autobusu. „Tak Veﬁejná bezpeãnost je vám pro
srandu,“ vysvûtlil zv˘‰en˘m hlasem a abych záleÏitost lépe
pochopil jako ko‰íkáﬁ vyskoãil a místo míãe pouÏil dvakrát
moji hlavu. Lidovû ﬁeãeno v˘chovnû mne profackoval.
Tím byla vysvûtlovací procedura dokonãena a nastala
procedura sepisování. KdyÏ jsme dospûli k zápisu mé
adresy, objevilo se jméno ulice, kde jsem tehdy pob˘val:
Ky‰inûvská 4. Namítl jsem, Ïe se pí‰e Ki‰inûvská 4.
Pﬁíslu‰ník udûlal korekci tím, Ïe nad ypsilonem udûlal
velkou teãku. Bylo mnû jasné, Ïe toto byl intelektuál, kter˘
umûl psát.
Po tomto setkání se zákonem mnû bylo jasné, Ïe místo na
ministerstvu vnitra je mi nedostupné a Ïe se policajtem
nestanu.

Pupendo na Torontském filmovém festivalu

Jedná se o hofikou komedii z období reálného socialismu tûsnû pfied rokem 1984. Bedfiich Mára musel z
politick˘ch dÛvodÛ opustit místo vedoucího ateliéru na praÏské Akademii. Nesmí vystavovat a po odsunutí
je na periférii zájmu a lukrativních zakázek. Se svojí manÏelkou, keramiãkou BoÏenou, a dvûma syny,
Matûjem a Bob‰em, Ïijí v malém ãinÏovním bytû na okraji Prahy. Protipólem Bedfiichovy rodiny je rodina
fieditele základní ‰koly Míly Bfieãky. Soudruh Míla a jeho ambiciózní Ïena, Márova spoluÏaãka z Akademie,
jiÏ drahnou dobu plavou s hlavním proudem stfiedem fieãi‰tû. Pro své poãínání nacházejí ospravedlnûní v
tradiãním postoji: „Nûkdo musí plavat s ,nimi’, aby situaci zmûkãoval, nûkdo se musí obûtovat:“ A Bedfiicha
zastihneme právû v okamÏiku, v nûmÏ je z materiálních dÛvodÛ postaven pfied dilema: vstoupit ãi nevstoupit
do holportu se svûtem, jímÏ tak pohrdá. (Na snímku: Eva Holubová a Boleslav Polívka jako manÏelé Márovi).
Film Pupendo mÛÏete vidût ve stfiedu 10. záfií 2003 ve 20:45 (Cumberland 2) a ve ãtvrtek 11. záfií 2003
v 16:15 (Uptown 1).
finale

Pomalu jsem se smíﬁil se zákazem v˘konu tohoto povolání.
Frustrace trvala aÏ do minulého ãtvrtka. Vezl jsem zrovna
noviny na po‰tu a projel jsem první kﬁiÏovatku. Na následující
kﬁiÏovatce jiÏ semafor nesvítil. Pustil jsem si CBC a tu jsem
se dovûdûl, Ïe nejen tato kﬁiÏovatka je bez svûtel, ale Ïe
bez svûtla je celé Toronto a nejen Toronto. Po vzoru pilota
âkalova jsem otoãil stroj a vrátil se do hangáru. Kdybych byl
‰ikovn˘m obchodníkem nebo dobr˘m ‰pekulantem, vytáhl
bych v‰echny baterky, svíãky, petrolejky a louãe. Ale já se
rozhodl zneuÏít situace jinak. Z rádia jsem se dovûdûl, Ïe
nûjak˘ zoufalec policista-amatér se pokou‰í zprÛchodnit
nebo lépe ﬁeãeno zprÛjezdnit stﬁed mûsta. Bylo mi jasné, Ïe
mÛj sen je na dosah ruky.
Vyrazil jsem k nejbliÏ‰í kﬁiÏovatce na Blooru a Ossingtonu.
V chaosu a houkání jsem se tedy pasoval na samozvaného
dopravního odborníka. Nejprve jsem provoz zcela zastavil
zvednutou rukou. KdyÏ v‰e bylo v náleÏitém klidu, upaÏil
jsem a tím se dala do pohybu houkající kolona na Blooru.
Bûhem pár minut se zlovûstné houkání zmûnilo v pﬁátelské
krátké pozdravné zatroubení. V˘hodou bylo, Ïe kromû
autobusÛ, nikdo nesmûl odboãovat vlevo. Ponûkud hor‰í to
bylo smûrem severojiÏním na Ossingtonu, kde se nûkteﬁí z
po‰etilcÛ o manévr odboãit vlevo pokou‰eli. Pro nû bylo
nutné vÏdy zastavit dopravu. Za poníÏení v mládí v ulici Na
Míãánkách jsem si dovolil zastavit i policejní auto. Tentokrát
jsem já nemusel poslouchat je, ale oni mne.
Toto vyrovnání s minulostí jsme brali s úsmûvem. Jiní
dobrovolníci mnû dodávali láhve s vodou. Po chvíli jsem s

nimi nakládal jako s policejní plácaãkou. Dokonce nûkdo
donesl i oranÏovou vestiãku. Ta se mi v‰ak nezamlouvala,
bylo dostateãné horko a necítil jsem potﬁebu se je‰tû více
oblékat.
Zjistil jsem, Ïe kaÏdá hÛl má dva konce. V˘fukové plyny
totiÏ nebyly lahÛdkou. V tom jsem v davu pﬁíznivcÛ spatﬁil
nefal‰ovaného policajta v uniformû a s turbanem, jak mne
pozoruje. Oãekával jsem, Ïe kaÏd˘m okamÏikem pﬁevezme
taktovku. Nûjak se k tomu nemûl. KdyÏ to trvalo asi ãtvrt
hodiny, pokynul jsem mu, postavil ho do prostﬁedka silnice
a jako v pohádce o pﬁevozníkovi mu pﬁedal veslo. Objektivnû
ﬁeãeno byl mnohem hor‰í. Po chvíli jsem zjistil dÛvod. Byl to
ten, kter˘ umûl psát a dává Ïluté tikety za parkování. Vkrádá
se otázka, proã pﬁi energetické krizi v Ontariu nebyli nasazeni
tito renesanãní policisté, kteﬁí umí nejen psát, ale i ãíst,
poãítat a ﬁídit dopravu. Jak dlouho to tento policista vydrÏel
nevím, ale druh˘ den jsem vidûl témûﬁ na kaÏdé kﬁiÏovatce
policejní amatéry ﬁídit dopravu. Byli skvûlí, mûli pí‰Èalku a já
jsem mûl tentokrát pocit, Ïe jsem byl proti nim úpln˘ bﬁídil.
Utvrdilo mne to v krásném pocitu, Ïe Kanada nepotﬁebuje
Národní gardy, milice nebo Pomocné stráÏe VB.
A doporuãení: udûlat na Ossingtonu severním smûrem
pﬁikázan˘ smûr jízdy. Zrychlila by se tím doprava, i kdyÏ
jsou svûtla v provozu, ale jelikoÏ tam nikdy Ïádn˘ policajt
nestál, tak to nikdo z „odborníkÛ“ neví.
Ale‰ Bﬁezina
***

2

satellite

satellite

1-416

1-416

Agreement # 40005374/ Registration # 09089
P.P.I.C. Accounts # 1001583
GST Business # 86957 0572 RT0001

Paid in Toronto
CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY
published by ABE
P.O. Box 176, Station „E",
Toronto, Ont. M6H 4E2
Telefon: (416) 530-4222

Toronto/Canada/USA
Vyuãování ãeského a slovenského jazyka
která je v kostele svatého Václava
zahájí sobotní vyuãování v druhé polovinû záﬁí
Informace vám podá: Ludmila âarková: 416/536-5342

***

Slovenská ‰kola v Oakvillu
zahájí v první polovinû záﬁí (septembra)

E-mail: abrezina4222@rogers.com
satellite1-416@satellite1-416.com
abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com

vyuãování bude v sobotu od 9:30 do 12:00
Informace o zápisu dûtí podá: Viera Banková: 905/337-7457

PraÏská adresa: ABE/Hombre,
Po‰tovní schránka 32, 108 00 Praha 10
Tel.: 274 777 476 nebo 495 269 285
Tel./ Fax/Záznamník: 274 770 929
Ale‰ Bﬁezina - redaktor;
Advertising rates: 22.00 per inch/col.
1.65 CDN $ per line/col.
Pﬁedplatné:
v Kanadû $ 32,71+2,29 = 35,00,
pro ostatní svût CND $ 48-, US $ 35 v âR 600 Kã, na Slovensku 800 SK
PDF elektronicky $ 22 V âR a na Slovensku 150 Kã (200 SK)

Churches

âESKÉ A

SLOVENSKÉ
BOHOSLU ÎBY
V TORONTù

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.

âeská televize Novy 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.

Kalendáfi

âeská ‰kola v Torontu,

Záznamník: (416) 530-0202
Fax: (416) 530-0069

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
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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.

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
***
10.9. (st.) 20:45
Pupendo
Torontsky filmovy festival
Cumberland 2
***
11.9. (ãt.) 16:15
Pupendo
Torontsky filmovy festival
Uptown 1
***
17. 9. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - pﬁedná‰ka
Kostel sv. Václava
***
27. 9. (so.)
KﬁesÈansk˘ klub - Farnost sv.
Pavla
***
27.9. (so) 14:00-17:00
Maria Gabánková
VernisáÏ v˘stavy
na téma Zjevení
Loop Gallery
1174 Queen St. W.,
Tel.: 416/516-2581
***
27. 9. (so) 19:00
Svatováclavské posvícení
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˘ 26. srpna 2003 v 23:59

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde
ve ãtvrtek 11. záﬁí 2003
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Anketa
Otázka ãíslo osm znûla: Nedávno byly
v Kanadû doãasnû odebrány dûti
rodiãÛm, kteﬁí pouÏívali k v˘chovû fyzické
tresty; jednalo se o náboÏenskou sektu,
která tvrdila, Ïe tak jedná podle Bible.
Druh˘m extrémním pﬁípadem bylo, kdy
Ïena si stﬁelnou zbraní beztrestnû
zpÛsobila ve vysokém stádiu tûhotenství
interrupci. Otázka znûla: Do jaké míry je
stát zodpovûdn˘ za ochranu dûtí?
Vzhledem k v˘padku elektrického
proudu se nûkteré odpovûdi ztratily.
Jindy zase vznikl chaos, protoÏe Vám

âasopis
Nov˘ Polygon

Toronto/Canada/USA
do‰la otázka E-mailem nûkolikrát, za
coÏ se omlouváme. Pﬁesto nechceme
na‰e ankety pﬁeru‰it a proto
uveﬁejÀujeme jen to, co do‰lo:
Chris Barbr, Toronto: Na tvoji anketu
tradiãnû neodpovím. Jsem zaujat˘ a
pracuji inkognito. V‰em rodiãÛm bych
doporuãil, aby se stali ãleny této
naboÏenské sekty a pod záminkou
tûlesn˘ch trestÛ pﬁevedli dûti do správy
státu. Hodnû vûcí, názorÛ a zákonÛ by
se asi ihned zmûnilo. A navíc si to ty malé
bestie zaslouÏí (tresty i statní péãi).
Olga âiÏinská, dÛchodkynû, Hradec
Kralové: Jako mnoho dal‰ích vûcí
podléhá i v˘chova dûtí módû. Teì je
módní dûti nebít a naopak se jich rodiãe
neustále dotazují co by si pﬁály k jídlu,
jakou mají vyvinout ãinnost pro jejich
zábavu, zda chtûjí nebo nechtûjí nûkam
jet a podobnû. Nûkdy to je pro dûti
pﬁíjemné a nûkdy mûly-li by nést dÛsledky
sv˘ch rozhodnutí i docela stresující.
Samozﬁejmû je rozhodující, jestli je dítû
v˘chovnû plácnuto nebo jestli je t˘ráno.
Proti násilí by mûlo b˘t dítû státem
chránûno a dokonce postihováni ti, kdoÏ
tomu mohli zabránit a nechali násilí
opakovat a stupÀovat.
Petr Krejãí, politick˘ poradce, Praha:
Jsem pﬁesvûdãen, Ïe jednou z mála
povinností státu je chránit dûti, leã jen
tehdy, kdyÏ zde nejsou jejich rodiãe, nebo

rodiãe se o dûti nestarají. VÏdy by v‰ak
mûlo jít o krajní a velmi uváÏené
rozhodnutí soudu. Stát se nesmí do
v˘chovy dûtí, pokud tato v˘chova (ãi spí‰e
nev˘chova) nevede k jejich zpustnutí.
Tûlesn˘ trest, pokud se nezvrhne v t˘rání
by nemûl b˘t dÛvodem k odebrání dûtí. V
ﬁadû pﬁípadÛ pak vlastnû soud trestá dûti
více neÏ jejich rodiãe.
K tomu druhému: Jako muÏ nejsem
schopen plnû pochopit zkratkovitá jednání
tûhotn˘ch Ïen. AlespoÀ v stﬁedoevropsk˘ch pomûrech jsou v‰ak soudem
tyto pﬁípady posuzovány tak, Ïe
tûhotenství Ïeny mÛÏe b˘t polehãující
okolností.
Otázka ãíslo devût: V minul˘ch dnech
ubûhlo 35 let od vpádu vojsk Var‰avské
smlouvy do âeskoslovenska. Otázka zní:
Pﬁispûlo PraÏské jaro k pádu
komunismu nebo to naopak nemûlo
Ïádn˘ vliv a komunismus zahynul
vlastní sebedestrukcí?
Odpovûdi mÛÏete posílat E-mailem
satellite1-416@rogers.com nebo faxem
v Torontu a okolí na ãíslo (416) 5300069, mimo Toronto na ãíslo 1-877-3336371. RovnûÏ lze s patﬁiãn˘m pﬁedstihem
pouÏít po‰tu. Uzávûrka pro anketu je 7.
záﬁí 2003.
Ale‰ Bﬁezina
***

Finanãní poradna
Charitativní darování
Vydavatelem je
Nakladatelství Primus,
VûzeÀská 7,
CZ-110 00 Praha 1.
Tel.: 011-420-222-328-032.
Fax: 011-420-224-828-495.
E-mail: casopis@primus.
Polygon je moÏné vidût i na
internetu:
www.novypolygon. primus.cz.

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
www.zpravy.org

***

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
***

Minulé ãíslo
v PDF formátu
www.zpravy.org/15.pdf
***

BlíÏí se ãas Díkuvzdání a Vánoc a pro mnohé to znamená nejenom ãas nákupu
dárkÛ pro rodinu a pﬁátele, ale také vûnování penûÏních a jin˘ch darÛ oblíben˘m
dobroãinn˘m organizacím. Jistû je dÛleÏité vûdût, jak nejlépe tyto dary zorganizovat
tak, abyste nejenom podpoﬁili dobroãinnost, ale také co nejvíce sníÏili své daÀové
zatíÏení.
Federální vláda podporuje finanãní a vûcné dary dobroãinn˘m organizacím
speciálními daÀov˘mi úlevami. Za prvních 200 dolarÛ, které darujete, dostanete
‰estnáctiprocentní úlevu a za dary pﬁes 200 dolarÛ ãiní tato úleva aÏ 29 procent.
KaÏdá provincie má svÛj vlastní systém daÀov˘ch úlev, kter˘mi se návratnost
takového daru je‰tû zv˘‰í. KaÏd˘ rok mÛÏete Ïádat o úlevu na daních za pﬁíspûvky
dobroãinn˘m organizacím aÏ do v˘‰e 75 procent svého ãistého pﬁíjmu, a ty dotace,
které jste nemohli pouÏít v daném roce, mohou b˘t pﬁevedeny do pﬁí‰tích pûti let.
Tûchto 75 procent se zvy‰uje na 100 procent ãistého pﬁíjmu v roce, kdy dárce zesnul
a v roce pﬁede‰lém.
Tento ãlánek pﬁiná‰í nûkolik dal‰ích rad, jak co nejlépe vyuÏít svého daru ke sníÏení
daní. NejdÛleÏitûj‰í, zejména v tomhle období, je v‰ak si uvûdomit, Ïe nejlépe je
darovat pﬁed 31. prosincem.
Jedna Ïádost
Kter˘koliv z manÏelÛ mÛÏe Ïádat úlevu za dary toho druhého - uveìte v‰echny
dary na jednom daÀovém pﬁiznání. JestliÏe tím pﬁekroãíte limit 200 dolarÛ, dostanete
vy‰‰í úlevu.
Konsolidace
Nemusíte své dary uvádût v tom roce, kdy jste je darovali. Je lépe poãkat dva nebo
více let, abyste dostali vy‰‰í úlevu na sumu pﬁes 200 dolarÛ.
Darování cenn˘ch papírÛ
JestliÏe darujete cenné papíry, které se obchodují na burze, jako napﬁíklad
podílové fondy, akcie nebo státní dluhopisy, mÛÏete do daÀového pﬁiznání uvést
pouze jednu ãtvrtinu zrealizovaného zisku namísto standardní poloviny. Toto
pravidlo platí pro dary, které byly darovány pﬁed koncem roku 2001. Jak to funguje?
Darujete akcie v hodnotû 7,000 dolarÛ, za které jste vy zaplatili pouze 5,000. Tím
realizujete zisk 2,000 dolarÛ. Kdybyste tyto podíly prodali a vûnovali peníze
dobroãinné organizaci, museli byste zaplatit danû z poloviny zisku, tedy 1000
dolarÛ. Tím, Ïe darujete akcie pﬁímo, sníÏíte daÀov˘ základ na 25 procent
zrealizovaného zisku - tedy zaplatíte danû pouze z 500 dolarÛ.
Upomínka dobroãinnosti
Tento zpÛsob jak darovat znaãnou ãástku své oblíbené dobroãinnné organizaci je
velice populární. Dárce umístí své peníze, státní dluhopisy anebo akcie do trustu a
dostává pﬁíjem z tûchto investicí. KdyÏ dárce zemﬁe, hodnota majetku pﬁechází na
dobroãinnou organizaci a nepodléhá poplatkÛm z dûdictví, coÏ by se stalo, kdyby
stejn˘ majetek byl této organizaci odkázán v závûti. Tato “upomínka dobroãinnosti”
mÛÏe b˘t mimoﬁádnû v˘hodná, jestliÏe je dárci pﬁes 70 let.
KdyÏ uvaÏujete o darování dobroãinn˘m organizacím, pamatujte: Finanãní poradce
vám mÛÏe pomoci pﬁipravit dobroãinné dary takov˘m zpÛsobem, kter˘ pﬁinese
nejvût‰í prospûch dobroãinné organizaci, vám a va‰im pozÛstal˘m.
Tomá‰ Gotz
***
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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)
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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August 1968 - ‰ok, ktor˘ zahubil pocit nevinnosti
Veºké a náhle udalosti sa nám trvalo zapisujú do pamäti. V ankete uskutoãnenej pred 17
rokmi bolo zistené, Ïe kaÏd˘ Ameriãan, ktor˘ v roku 1963 uÏ „vnímal svet“, si bezpeãne
pamätá, kde a kedy sa dozvedel, Ïe na J. F. Kennedyho bol spáchan˘ atentát, ako reagoval
on aj jeho okolie… Som presvedãen˘, Ïe podobná anketa s otázkou, ako a kde sa vtedaj‰í
pamätníci dozvedeli o sovietskej invázii v noci z 20. na 21. augusta 1968 by priniesla
podobné v˘sledky. Sú chvíle, ktoré si aÏ do nepodstatn˘ch detailov pamätáme po cel˘ Ïivot.
V˘znamnej‰ia, neÏ táto psychológmi ºahko vysvetliteºná okolnosÈ, je v‰ak iná otázka:
Nebolo ‰okujúce prekvapenie z augusta 1968 ovocím vtedaj‰ej nezrelosti, prípadne naivity
alebo ilúzií, vypl˘vajúcich z nedostatoãnej predvídavosti?
Ako plynul ãas, ktor˘ nás od spomínanej
udalosti delí, stále ãastej‰ie poãúvame alebo
ãítame, Ïe prekvapenie nebolo namieste, Ïe
niã iné sa od kremeºsk˘ch vládcov predsa
nedalo oãakávaÈ.
Pokiaº majú pravdu hlásatelia nutného
oãakávania augusta 1968 (ponechajme
bokom, Ïe sami onú udalosÈ väã‰inou nepreÏili
a posudzujú ju len z ãítania ãi rozprávania),
nezostáva neÏ pripustiÈ, Ïe vtedaj‰ia
ãeskoslovenská populácia naozaj bola naivná
a krátkozraká, posadnutá ilúziou o Veºkom
bratovi, ktor˘ nám predsa nemôÏe ublíÏiÈ.
Ale dôvod, preão sa tá osudová noc stala
skutoãn˘m ‰okom a udalosÈou, ktorá takmer
v okamihu odstránila zvy‰ky priateºstva, úcty
a vìaãnosti, nájdeme predov‰etk˘m vo
vtedaj‰om pocite nevinnosti. Vo v‰eobecnom
presvedãení, Ïe „na‰a vec je spravodlivá“, Ïe

Medical

je na‰a vlastná, nijako nezameraná navonok
nepriateºsky a Ïe nepochybne - pokiaº sa i
takto uvaÏovalo - socializmu prospeje, urobí
ho Ïiv˘m. Svoj podiel mala aj istá zahºadenosÈ
do ãeskoslovensk˘ch pomerov a problémov,
nie celkom falo‰ná predstava, Ïe cel˘ svet sa
na nás pozerá s obdivom a sympatiami a nedá
nám zahynúÈ.
MoÏnosÈ, Ïe sovietsky tábor zúãtuje so
vzpurn˘m âeskoslovenskom za pouÏitie sily,
iste pri‰la na um viacer˘m - najskôr na konci
júla 1968, keì vedúcim muÏom tzv. PraÏskej
jari sovietske politbyro v âiernej nad Tisou
spoãítalo v‰etky ich prehre‰ky a viny.
Pocit ohrozenia v‰ak zmizol po stretnutí
neskor‰ích interventov 3. augusta v
Bratislave, z ktorého bolo vydané roz‰afné a
skôr upokojujúce komuniké (v skutoãnosti
bolo skrytou, akoby diplomatickou prípravou

na inváziu). Vasil Biºak s ìal‰ími tu odovzdali
svoj „poz˘vací list“ (je príznaãné, Ïe sa nikdy
neodváÏili tento doloÏen˘ skutok priznaÈ),
najmä sa v‰ak do závereãného komuniké
dostala veta, Ïe „podpora, ochrana a
upevnenie socialistick˘ch vymoÏeností sú
spoloãnou internacionálnou povinnosÈou
v‰etk˘ch socialistick˘ch krajín“. O túto
formuláciu sa následne opierali interventi veì predsa splnili len spoloãne dohodnutú
povinnosÈ.
ªudia si pripomínali technickú obtiaÏnosÈ,
ktorou sovietske vedenie vysvetºovalo vleãúci
sa odchod svojich jednotiek, ktoré v lete
absolvovali na území republiky vojenské
cviãenie (v skutoãnosti sa uÏ vtedy ãakalo na
kolaborantskú v˘zvu na intervenciu), rovnako
ako podvrhnut˘ a po vecnej stránke dosÈ
sfu‰ovan˘ nález americk˘ch zbraní v
severn˘ch âechách. Napriek tomu, Ïe
vojenské ‰táby konkrétne plánovali inváziu
uÏ viac t˘ÏdÀov, kaÏdú zmienku o tejto
moÏnosti ZSSR dementoval ako prejav
nepriateºstva a nedôvery.
Tieto skutoãnosti a ich súvislosÈ s
ozbrojen˘m vpádom vy‰li najavo aÏ neskôr.
Preto sa intervencia chápala ako blesk z
ãistého neba, komentovan˘ okrídlenou, aj
keì pom˘lenou vetou: „Lenin, zobuì sa,

BreÏnev sa zbláznil.“ Nebola na mieste.
Spomínan˘ generálny tajomník dobre vedel,
ãi aspoÀ in‰tinktívne tu‰il, Ïe opravy, ktoré
chce reformná ãasÈ ãeskoslovensk˘ch
komunistov do totalitného systému vniesÈ,
by nutne viedli k jeho rozpadu, a to nielen v
âeskoslovensku. Vtelenie hlavn˘ch
princípov ºudsk˘ch práv do oficiálneho
Akãného programu KSâ, rovnako ako
napríklad odstránenie cenzúry a dokonaná
sloboda slova by skôr ãi neskôr znamenali
zrútenie komunistického systému. Naostatok
to o dve desaÈroãia neskôr prakticky potvrdila
Gorbaãovova politika perestrojky a glasnosti,
ktorú minulosÈou pouãen˘ Biºak a jeho
komplici povaÏovali za neprijateºnú.
VráÈme sa v‰ak k noci z 20. na 21. augusta
1968. Zásluhou neskúsenosti, ktorú moÏno
ºahko prirovnaÈ k detskej naivite, vpád
jednotiek Var‰avskej zmluvy âechov a
Slovákov prekvapil a ohromil. Svoju vinu na
tom mali aj postoje vtedaj‰ích predstaviteºov
tzv. PraÏskej jari, ktorí v snahe nezhor‰ovaÈ
napäté vzÈahy s Veºk˘m bratom tajili pred
obãanmi znepokojujúce fakty. V˘nimkou
nebola ani tlaãová konferencia, ktorú 16.
augusta usporiadal vtedaj‰í predstaviteº vlády
âerník. Zmienil sa na nej, Ïe ãeskoslovenská
severná a v˘chodná hranica je husto obklopená

Libor Budínsk˘ - Deset prezidentÛ
Prezident generál

Pﬁíjemné kvalitní
zubní o‰etﬁení
nabízí

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

Ráda pomohu novû pﬁíchozím!

1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)
Toronto, On. M4N 1Y2

(416) 487-7900
Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.
Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípåtek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

Dal‰í tragickou postavou v na‰ich
dûjinách je generál Ludvík Svoboda.
Narodil se v roce 1895 v Hroznûtínû u
Velkého Meziﬁíãí. Byl mu pouze rok, kdyÏ
pﬁi‰el o otce, kterého smrtelnû zranil kÛÀ.
V dobû první svûtové války pﬁe‰el k legiím
a v pû‰ím pluku Jana ÎiÏky z Trocnova se
zúãastnil bitvy u Zborova. Po cestû kolem
svûta se vrátil do âeskoslovenska aÏ v
roce 1920. PÛvodnû nechtûl v armádû
slouÏit, ale pﬁi mobilizaci v roce 1921, kdy
se Habsburkové vrátili na uhersk˘ trÛn,
byl do armády znovu povolán a tentokrát
jiÏ v armádû zÛstal. Se svou Ïenou,
dcerou zámoÏného mlynáﬁe, Irenou
Stratilovou se potkal na plese v KromûﬁíÏi.
Krátce po svatbû dostal v˘hodnou
nabídku na Podkarpatskou Rus, kde
odslouÏil dlouh˘ch osm let. Zde se také
Svobodov˘m narodily dvû dûti, Mirek a
Zoe. Svobodovi milovali pû‰í a lyÏaﬁské
túry, kde trávili v‰echen voln˘ ãas. JelikoÏ
se na Podkarpatské Rusi mluvilo nûkolika
jazyky, nauãil se zde Svoboda i dobﬁe
maìarsky. Maìar‰tinu pak uãil po
pﬁevelení na vojenskou akademii v
Hranicích na Moravû. Po Mnichovu
ode‰el pﬁes Polsko do SSSR. Zde byl ze
zaãátku pﬁijat velice kladnû. Jednoho dne
byl v‰ak obvinûn ze ‰pionáÏe a odsouzen
k trestu smrti. V den popravy si ho v‰ak
zavolali a na stole byla pro zmûnu fla‰ka
vodky a Svoboda byl propu‰tûn. Cel˘
pﬁípad je dodnes zahalen rou‰kou
tajemství.
Svoboda formoval ãeskoslovenskou
armádu a po napadení Sovûtského svazu
chtûl Berja jeho vojáky shodit jako
para‰utisty na nûmecké území. Nakonec
od tohoto plánu ustoupil a v Buzuluku za
Uralem vznikla âeskoslovenská armáda.
Zde také do‰lo k dohodû mezi Svobodou
a Gottwaldem o spoleãném postupu.
Teprve v‰ak po krveprolití na Dukle se
stal Svoboda velitelem celého armádního
sboru. Po válce se setkal se svou rodinou.
Îena Irena s dcerou Zoe se schovávala
v ilegalitû a syn Mirek zahynul v

Mauthausenu.
Svoboda mûl po válce obrovsk˘ kredit.
Od dubna 1945 byl nekompromisním
ministrem národní obrany. Jako vítûzn˘
generál byl pro odsun NûmcÛ.
V roce 1948 na GottwaldÛv dotaz s k˘m
je, odpovûdûl: „Jdu s lidem!“ Díky tomu
byl také v poúnorové vládû a na podzim
roku 1948 vstoupil do KSâ. Údajnû
intervenoval u Gottwalda, aby zachránil
generála Píku. V roce 1950 na pﬁím˘
zásah z Moskvy byl nahrazen
Gottwaldov˘m zeÈem Alexejem
âepiãkou. V listopadu 1952 byl zatãen
na hlavním nádraÏí a pﬁevezen do
Ruzynû, kde ho nav‰tívil ministr vnitra
Bacílek, kter˘ mu dal jako dárek bﬁitvu,
aby si aspoÀ zachránil ãest. Po
prosebném dopisu Gottwaldovi byl
nakonec propu‰tûn a vrátil se do
Hroznûtína, kde pracoval v druÏstvu. V
roce 1954 nav‰tívil Prahu Chru‰ãov a
vzpomnûl si na starého pﬁítele. Svobodovi
narychlo u‰ili generálskou uniformu a
stal se náãelníkem Gottwaldovy vojenské
akademie. Po ãtyﬁech letech pak
náãelníkem Historického vojenského
ústavu a v roce 1960 vydal vzpomínkovou
kníÏku Z Buzuluku do Prahy.
Za praÏského jara se stal pﬁes námitky
studentÛ, kteﬁí chtûli âestmíra Císaﬁe
prezidentem. Hlavním dÛvodem bylo
zﬁejmû, Ïe byl pﬁijateln˘ i pro Moskvu.
Zaãal velice nadûjnû a rozhodl se poloÏit
vûnce na hroby sv˘ch pﬁedchÛdcÛ. Zvolil
si následující poﬁadí: Masaryk, Bene‰,
Gottwald a Zápotock˘. Bylo mu v‰ak
doporuãeno, aby nejdﬁíve odjel k
mauzoleu na Vítkovû. Jeho manÏelka
Irena stála u zrodu SOS vesniãky v Dubí
u Karlov˘ch VarÛ a nechala renovovat
MasarykÛv nábytek na praÏském Hradu.
Po srpnu 1968 se generál vypravil do
Moskvy. Jediného úspûchu v‰ak dosáhl
v tom, Ïe si vynutil, aby pﬁi jednání sedûli
s ním unesení politici. Jinak rychle
kapituloval a pro svût sehrál divadlo,
kdyÏ se líbal s BreÏnûvem. Pﬁed

jak˘mkoliv odporem okupantÛm varoval
nedozírn˘mi následky a svojí osobností
pomohl za‰títit Husákovu normalizaci.
O tomto období Libor Budínsk˘ pí‰e:
Hlavní náplní Svobodovy práce se staly
pamûti. Pracoval na nich uÏ od poloviny
‰edesát˘ch let. Nyní si vytvoﬁil skupinu
spolupracovníkÛ-historikÛ, kteﬁí jeho
vzpomínky zasazovali do historického
kontextu.
První díl pamûtí mûl velk˘ úspûch. Cel˘
náklad byl rozprodán, kniha byla
pﬁeloÏena do ﬁady jazykÛ a vydána v
zahraniãí. Doma uÏ byl vydán druh˘ díl a
pﬁipravoval se i dotisk prvního. Pak se ale
situace zásadnû zmûnila.
Politbyro poÏádalo nûkolik pﬁedních
marxistick˘ch historikÛ o vûdeck˘ rozbor.
Závûr byl jasn˘: kniha se rozchází s
oficiálními stanovisky. Chyb je celá ﬁada
- od idealizace Masaryka a Bene‰e po
nepﬁípustné citáty z âapka. Husák
rozkázal Svobodov˘m spolupracovníkÛm, aby mu vydali v‰echny poznámky
ke knize. OkamÏitû je zabavila StB. KdyÏ
se to Svoboda dozvûdûl, zrudl zlostí a
poníÏením. Podle svûdkÛ pr˘ kﬁiãel:
„Syãáci. Ani s posledním koãím by
nejednali jako se mnou,“ a dodával, Ïe si
zjedná poﬁádek. ·el si stûÏovat k
Husákovi, ale ten se vykroutil, Ïe ‰lo o
kolektivní rozhodnutí ústﬁedního v˘boru.
V lednu 1972 ‰el cel˘ náklad do stoupy.
Politbyro, jehoÏ byl Svoboda ãlenem,
pﬁijalo dodateãnû usnesení, Ïe napﬁí‰tû
uÏ nikdo z nejvy‰‰ího vedení nesmí psát
a vydávat své pamûti bez kolektivního
schválení. Prezident ani nikdo jin˘.
Pﬁesto byl v roce 1973 znovu zvolen
prezidentem, ale vzápûtí pﬁi‰la mozková
pﬁíhoda, která ho trvale upoutala na lÛÏko.
Odmítal se v‰ak vzdát své funkce a tak
ho Husák rafinovanû sesadil tím, Ïe
zmûnil ústavu. Zemﬁel v záﬁí roku 1979.
Jeho Ïena o rok pozdûji. Oba jsou
pohﬁbeni ve spoleãném hrobû v
KromûﬁíÏi.
abe
***
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„spojeneck˘mi“ vojensk˘mi jednotkami, ale
Ïiadal, aby táto informácia neprenikla na
verejnosÈ, lebo ide len o formu nátlaku. Odtiaº
pramení aj oná prekvapivosÈ zásahu.
K ohromeniu, ktoré sa vzápätí premenilo na
pocit potupy, podstatne prispela aj skutoãnosÈ,
Ïe zásah sa zaãal uprostred noci, takÏe sa ºudia
katastrofálnu správu dozvedeli rozospaní. Kto
v nasledujúcom ráne nepre‰iel praÏsk˘mi
ulicami, po ktor˘ch jazdili sovietske tanky v
noci vyloÏené z transportn˘ch lietadiel v
Ruzyni, ÈaÏko môÏe posúdiÈ a doceniÈ veºkosÈ
krivdy, ktorú jednomyseºne cítili a ktorá
vykonala v mysliach obyvateºstva viac, neÏ ão
mohla docieliÈ akákoºvek „zlovoºná
nepriateºská, protisovietska agitácia“.
To, Ïe v zaãiatkoch normalizácie cel˘ rad
ºudí tento pocit zaprel a pred kádrov˘mi
komisiami slovne pripustil oprávnenosÈ
nedávnej „bratskej pomoci“, je iná vec,
samotnej skutoãnosti invázie na hony
vzdialená. Podstatnej‰ie, neÏ ohromenie a pocit
uráÏky, ktor˘ august 1968 priniesol a znamenal,
bolo v‰ak vzdorovité vzopätie, hromadne
trvajúce po cel˘ ìal‰í rok, a na ostrovoch
nepoddajnosti aÏ do novembra 1989.
JI¤Í VANâURA
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Prepáãte, hovoria nám dne‰ní komunisti…
Za 21. august 1968 a za pohromu, ktorú vo
vtedaj‰om âeskoslovensku spôsobil, sa nám
uÏ ospravedlnil kdekto: z titulu svojej funkcie
niektorí postkomunistickí predstavitelia
vtedaj‰ích ãlensk˘ch krajín Var‰avskej
zmluvy, oficiálne niektoré vlády t˘chto krajín,
osobne mnohé mienkotvorné osobnosti z
radov spisovateºov, publicistov, mysliteºov.
Po tridsiatich piatich rokoch sa v tomto
zmysle koneãne nesmelo ozvali aj jedni z
najpovolanej‰ích: pohrobkovia a priami dediãi
strany normalizátorov, ktorá ako ústavne
proklamovaná vedúca sila na‰ej vtedaj‰ej
„povstupovej“ spoloãnosti prevzala na seba
plnú zodpovednosÈ za ìal‰ie osudy
normalizaãnej Slovenskej socialistickej
republiky v rámci âSSR.
Áno, reã je o vtedaj‰ej a teraj‰ej
Komunistickej strane Slovenska. Jej vlastná
a plná zodpovednosÈ za ná‰ poaugustov˘
v˘voj je totiÏ neod‰kriepiteºná. Veì Sovieti v
âSSR a teda ani v SSR nevyhlásili po 21.
auguste 1968 okupaãn˘ reÏim, ale odovzdali
okupovanú krajinu do rúk tzv. zdravého jadra
na‰ich vlastn˘ch normalizátorov. Oni sami sa
prihlásili k tejto zodpovednosti, keì sa
nedi‰tancovali od smutne známeho
poz˘vacieho listu, ktor˘ mal daÈ interventom
status legitímnosti. Oni sami sa definovali ako
tí, ão poru‰enie na‰ej ‰tátnej suverenity
povaÏujú za jej záchranu, t. j. za záchranu jej
(reálno)socialistickej podstaty. To bolo ich
hlavné kritérium aj pre famóznu ãistku v strane
a vo v‰etk˘ch nomenklatúrnych postoch
krajiny, ktorá mala vyãleniÈ kvalitatívne novú
vedúcu silu ‰tátu ako stranu normalizátorov.
Podºa predsedu Jozefa ·evca sa nám KSS
ospravedlÀuje za to, ak v súvislosti s 21.
augustom 1968 a následnou okupáciou krajiny
„boli niekomu spôsobené niektoré príkoria“.
To je úplne in˘ druh ospravedlnenia, neÏ sme
poãuli z úst predstaviteºov krajín b˘valej
Var‰avskej zmluvy. Tí sa nám ospravedlnili
za samotnú intervenciu, za pohromu, ktorú
znamenala pre âeskoslovensko ãi Slovensko
ako pre celok, zatiaº ão KSS hovorí iba o
niektor˘ch príkoriach voãi niektor˘m
jednotlivcom. Takéto ospravedlnenie
nemoÏno ani zìaleka povaÏovaÈ za
dostatoãné. Je to, ako keby ste ãloveku,
ktorému ste svojvoºne zbúrali dom, povedali:
Prepáã, Ïe ti pritom pricviklo prst!
ëalej, dne‰ná KSS sa nám neospravedlÀuje
za seba, ale za svoju predchodkyÀu. To je
v˘znamn˘ rozdiel v kvalite ospravedlnenia.
Keì poviem: „Prepáã, Ïe som ti ublíÏil“, je to
moje mravné gesto, lebo sa ospravedlÀujem

Financial

V to ráno bolo ticho

Na jar roku 1968 som bol druhákom na SV· E. Gudernu v Nitre. Bola to
iná jar, neÏ v‰etky tie predt˘m. Spomedzi ºudí sa zaãal vytrácaÈ strach.
ªudia zaãali viac rozprávaÈ o otázkach a témach, o ktor˘ch sa dovtedy
nehovorilo na verejnosti (sloboda, viera, náboÏenstvo, iné filozofické otázky).
Zaãali vychádzaÈ nové periodiká, v televízii voºné debaty, okrúhle stoly.
V‰ade bolo cítiÈ, Ïe sa deje nieão nové. Ten pocit z nového a slobodnej‰ieho
sa nedá bezo zvy‰ku opísaÈ. Je v‰ak príjemn˘ a hreje cez spomienky aj dnes.
Cez prázdniny som brigádoval na druÏstve v na‰ej dedine. V to dvadsiate
prvé augustové ráno ma zobúdzal otec, ktor˘ pracoval ako ekonóm na
druÏstve. Pri‰iel domov z kancelárie, kam mu telefonovala moja star‰ia
sestra z nitrianskej nemocnice, kde pracovala ako zdravotná sestra, Ïe sme
obsadení vojskami Var‰avskej zmluvy. V to ráno sa mi zdalo, aj keì v na‰ej
dedine b˘valo ticho, Ïe to ticho je e‰te väã‰ie, Ïe dedinou sa tiahne smútok,
a aj slnko akoby stratilo na svetle. Rovnako pocit, ktor˘ sa nedá celkom
opísaÈ, ktor˘ sa aj po rokoch hlási ako bezodná priepasÈ beznádeje a veºkého
sklamania.
V ten deÀ sme zváÏali na poli slamu. ZváÏali? Sedeli sme na balíkoch slamy
a poãúvali tranzistor. A p˘tali sa, ão bude? Nechceli sme veriÈ tomu, ão sa
stalo. Nastal nov˘ ‰kolsk˘ rok, a tak ako vo v‰etk˘ch in˘ch oblastiach
spoloãenského Ïivota, aj my ‰tudenti sme zaãali spoznávaÈ normalizáciu v
na‰om prostredí, ale sme sa nevzdali.
Nebolo to ºahké obdobie, ale z ãasu na ãas nám du‰u pohladili piesne Karla
Kryla ãi Marty Kubi‰ovej, a postoje niektor˘ch slobodn˘ch ºudí, ktorí mali
odvahu vzoprieÈ sa vtedaj‰iemu reÏimu.
Mnohé zostalo ako osteÀ v päte, ako bolesÈ. Ak november ‘89 povstal aj z
(Autor je ãesk˘m historikom a esejistom) tejto skrivodlivosti a ja verím, Ïe aj, tak to na‰e trápenie a strádanie nebolo
Písané pre SME a Lidové niviny zbytoãné.
JÁN SUCHÁ≈ - SME
(Autor je katolíckym kÀazom)

za svoj podiel viny. Keì v‰ak poviem: „Prepáã,
Ïe ti ublíÏil môj predchodca“, Ïiadam obeÈ
agresie o jej mravné gesto. T˘m jej totiÏ
hovorím „odpusÈ agresorovi“, a to bez ohºadu
na to, ãi sa agresor o to uchádza, alebo nie.
Presne t˘mto spôsobom sa nám za rok 1968
ospravedlÀuje dne‰ná KSS.
Po tretie, KSS sa nám ospravedlÀuje za to,
ão podºa nej malo spôsobiÈ vtedaj‰ie
Dubãekovo vedenie strany. Teda nie za
sovietsku intervenciu a jej normalizaãné
dôsledky, ale za tzv. chyby Dubãekovho
vedenia, ktoré vraj intervenciu navodili. To je
v‰ak kvalitatívne in˘ spôsob uvaÏovania, neÏ
ako svoje ospravedlnenie motivovali
predstavitelia krajín b˘valej Var‰avskej
zmluvy. Tí sa nám ospravedlnili za svoj podiel
na intervencii, iniciovanej Moskvou. KSS sa
nám v‰ak ospravedlÀuje za moskovskú
intervenciu, iniciovanú Dubãekom!
Je to obludná a cynická argumentácia.
Podobná tej, ktorá obviní obeÈ znásilnenia za
to, Ïe svojím v˘strihom a minisukÀou
vyprovokovala agresora na jej znásilnenie.
Keby Dubãekovo vedenie neprovokovalo
demokratizáciou, nebolo by do‰lo k intervencii!
V danom kontexte mi nejde o komplexné
hodnotenie Dubãeka ako vedúcej osobnosti
PraÏskej jari. Ide iba o to, Ïe KSS ho vo
svojom „ospravedlnení“ kritizuje práve za jeho
pokus o socializmus s ºudskou tvárou, ktor˘m
si vyslúÏil celosvetovo uznávan˘ imidÏ
najväã‰ieho (hoci neúspe‰ného) reformátora
komunizmu. Teda, práve za to, ãím sa
pozitívne zapísal do dejín.

Normalizátori a nimi sformovaná
poaugustová vedúca sila spoloãnosti, boli
najodpornej‰ím, mravne najzdevastovanej‰ím
produktom panstva komunizmu v âeskoslovensku. Jej základ tvorili tí, ão si boli ochotní
napºuÈ do tváre a vyhlásiÈ intervenciu za
bratskú pomoc, spontánnu vôºu ºudu za
imperialistické sprisahanie, túÏbu âechov a
Slovákov po slobode a demokracii za zúriv˘
antikomunizmus. Treba maÈ stále na pamäti,
k akému dediãstvu sa to dne‰ná KSS hlási.
Vìaka skutoãnosti, Ïe na‰a revolúcia 1989
bola neÏná ãi zamatová, normalizátori hladko
prekæzli do postkomunistického âeskoslovenska a po jeho rozpade aj do Slovenskej
republiky. Nielen Ïe preÏili, ale prakticky
bezkonfliktne sa jednotlivo etablovali v celom
spektre riadiacich postov, v rozhodujúcich
politick˘ stranách, máme ich v parlamente, vo
vládnych rezortoch, v prokuratúre i na súdoch,
ba dokonca aj na ãele úradu prvého
slovenského ombudsmana (ão povaÏujem
za najtrpkej‰í v˘smech na‰ej demokracii). V
posledn˘ch voºbách prenikli do Národnej rady
SR dokonca aj skupinovo, a to pod tradiãnou
zástavou strany normalizátorov ako
pohrobkovia, verejne sa hlásiaci za jej dediãov.
Je zvlá‰È ohavné, Ïe to robia práve pri
príleÏitosti 35. v˘roãia najhanebnej‰ieho
rozdupania na‰ej ‰tátnej suverenity. Ich
ospravedlnenie za 21. august 1968 takto
vyznieva úplne farizejsky.
MIROSLAV KUS¯
(Autor je politológom, do roku 1970 bol
ãlenom KSS)
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Autorizovaná pfiekladatelka

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540
E-mail: emestic@hotmail.com
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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
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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
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BIS varuje
pfied rusk˘mi mafiemi

Praha-právo-Pﬁed propojováním
zejména rusk˘ch a ukrajinsk˘ch
mafiánsk˘ch struktur v âesku varuje
civilní kontrarozvûdka (BIS) ve své v˘roãní
zprávû za rok 2002, která byla minul˘
t˘den zveﬁejnûna na internetu.
V dokumentu burcuje i kvÛli tomu, Ïe
cizí mafie pokraãují v budování vazeb v
ãesk˘ch oficiálních strukturách. BIS

uvedla, Ïe v âesku nadále zaujímají
dominantní postavení ruskojazyãné
skupiny. V men‰ím poãtu se zde vyskytují
osoby ãeãenské a dagestánské
národnosti. BIS potvrdila, Ïe v âesku
pÛsobí napﬁ. Mukaãevská, LuhaÀská a
Lvovská brigáda. “V poslední dobû
dochází k propojování jednotliv˘ch brigád,
které v minulosti mezi sebou vedly boj o
obsazení území. Cílem sjednocování je
dosáhnout vût‰í síly a tím získání vût‰ího
vlivu,” uvedla zpravodajská sluÏba ve
zprávû, jejíÏ úvodní slovo napsal je‰tû
b˘val˘ ﬁeditel Jiﬁí RÛÏek. Ten po kritice

ãlenÛ vlády v kvûtnu ode‰el z funkce a
vystﬁídal ho Jiﬁí Lang. BIS upozornila, Ïe
v âesku nadále pÛsobí nûkteﬁí pﬁíslu‰níci
Solncevské organizace, která je jedním z
nejsilnûj‰ích kriminálních seskupení v
Ruské federaci (RF). Jejich pobyt v âesku
je spojen s podnikatelsk˘mi aktivitami.
“Skuteãnost, Ïe si Solncevské uskupení
dokázalo zformovat v˘hodné prostﬁedí
pro svou ãinnost v samotné RF, je
signálem, Ïe se bude snaÏit dosáhnout
stejn˘ch cílÛ jak v âR, tak i ve státech
Evropské unie,” varovala kontrarozvûdka.
“Legalizace pobytu a zamûstnávání

Petr ChudoÏilov: Holá spodina lebeãní

Z knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin
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ukrajinsk˘ch obãanÛ je velmi ãasto
kontrolováno a ﬁízeno ukrajinsk˘mi
zloãineck˘mi skupinami. V˘palné
vybírané od ukrajinsk˘ch podnikatelÛ a
pracovníkÛ je jedním z hlavních zdrojÛ
,ukrajinsk˘ch ‰pinav˘ch` penûz v âR,”
stojí dále ve zprávû.
Tyto skupiny mají nejv˘hodnûj‰í pozici
díky sv˘m historick˘m koﬁenÛm i perfektní
znalosti prostﬁedí. “Vûdí, jak svÛj pobyt
legalizovat, mají vybudovány vazby do
oficiálních struktur a snaÏí se kontaktovat
osoby, které by byly ochotny se s nimi
podílet
na
korupci,”
uvedla
kontrarozvûdka. Tajná sluÏba napsala,
Ïe zjevnou trestnou ãinnost ãlenÛ
zloãinn˘ch uskupení ﬁe‰í pﬁíslu‰né
policejní sloÏky. “BIS shromaÏìuje a
vyhodnocuje poznatky o aktivitách osob,
které v uskupení zaujímají vy‰‰í pozice.
Ty jiÏ vykazují znaky legální ãinnosti,
napﬁ. pÛsobí v rÛzn˘ch firmách jako
legální obchodníci, investují do
nemovitostí.” Pﬁedmûtem zájmu BIS je
pÛvod investovaného kapitálu, kontakty
ãlenÛ organizovan˘ch skupin do státní
správy, spojené s korupcí. BIS také
uvedla, Ïe monitoruje aktivity tajn˘ch
sluÏeb a skupin zejména z Ruska, ale i
Iráku, Íránu a KLDR.
BIS ve své zprávû varovala i pﬁed
prorÛstáním organizovaného zloãinu a
svûtového terorismu: “Nov˘ závaÏn˘ rys
finanãní kriminality a praní ‰pinav˘ch
penûz pﬁedstavují finanãní aktivity
kriminálních uskupení, které na
mezinárodní úrovni úzce souvisejí s
financováním terorismu.” V˘roãní souhrny
BIS se objevují na internetu s pﬁestávkou
jiÏ od roku 1996, ale s nûkolikamûsíãním
zpoÏdûním. Jak uvedla kontrarozvûdka,
nejvíce informací zaslala prezidentovi a
ãlenÛm vlády v roce 2001 - celkem jich
bylo 405 a loni 363. V roce 2002 byl
Václav Havel adresátem 19 zpráv,
premiér (nerozli‰eno období pﬁed a po
volbách) 28 a ministr vnitra Stanislav
Gross 94 zpráv.
***

Rekordní vedra v Evropû
zabila aÏ 12 tisíc lidí

PA¤ÍÎ/PRAHA-právo (âTK, DPA, lan)
- Neobvyklá vedra, kdy rtuÈ teplomûru
první dva srpnové t˘dny stoupala ke 40
stupÀÛm, mají na svûdomí kolem 12 tisíc
lidsk˘ch ÏivotÛ. Vypl˘vá to z prÛzkumÛ,
které provádûjí ministerstva zdravotnictví
zejména ve Francii, Itálii, Portugalsku a
dal‰ích zemích. Ve Francii uÏ i vláda
pﬁipustila, Ïe nedostatkem péãe a
pﬁehﬁátím zemﬁelo aÏ o deset tisíc lidí víc
neÏ v jin˘ch letech ve stejnou dobu.
Portugalsko hlásí pﬁes 1300 a
Nizozemsko 500 aÏ tisíc úmrtí. V ostatních
evropsk˘ch zemích vedro moÏná nemûlo
tak niãiv˘ efekt nebo se prostû teprve
nyní zaãaly zji‰Èovat údaje. I odborníci v
âR pﬁipou‰tûjí, Ïe kvÛli vedrÛm mÛÏe
umírat více lidí neÏ obvykle, ale souvislost
úmrtí a veder není zvlá‰È evidována.
âeské ministerstvo zdravotnictví
nezaznamenalo Ïádného mrtvého, kter˘
by zemﬁel pﬁímo kvÛli vedru. Lékaﬁi ov‰em
pﬁipou‰tûjí, Ïe je ãasto velmi obtíÏné urãit,
nakolik smrt nastala opravdu v dÛsledku
vy‰‰ích teplot. Pracovníci francouzsk˘ch
pohﬁebních ústavÛ, záchranáﬁi a dokonce
v˘robci rakví tvrdí, Ïe koneãná bilance
nárÛstu úmrtí letos v srpnu bude
pﬁesahovat 10 tisíc. Ve ·panûlsku, které
je na horko zvyklé, oznámilo ministerstvo
zdravotnictví, Ïe vedra zpÛsobila úmrtí
asi sta lidí, nejvíc v Andalusii (29) a
Madridu (27). ·panûlské pohﬁební sluÏby
v‰ak upozorÀují, Ïe ve skuteãnosti si
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vedra vyÏádala stovky, moÏná i více neÏ
tisícovku úmrtí. V Nûmecku prokuratura
vy‰etﬁuje smrt 25 lidí, kteﬁí zﬁejmû kvÛli
vedrÛm zemﬁeli v domech pro seniory v
Karlsruhe a Darmstadtu. Mezi
pravdûpodobn˘mi obûÈmi veder jsou i
dva po‰Èáci, kteﬁí zemﬁeli na sv˘ch
obvykl˘ch trasách. Pﬁesn˘ poãet úmrtí
na následky horka není dosud znám v
Itálii.
Ministr zdravotnictví Girolamo Sirchia
uvedl, Ïe k dispozici bude nejdﬁíve v záﬁí.
Místní tisk uÏ ale psal o 637 obûtech v
oblasti Janova a dal‰ích 410 v Turínû.
Podle pﬁedního nûmeckého meteorologa
Mojiba Latifa poãasí do 50 let ochromí
turistiku. Prázdninové cesty na jih
kontinentu pr˘ ustanou z obavy pﬁed
vedrem a v zimû bude stále obtíÏnûj‰í
lyÏování, protoÏe za snûhem je nutno
jezdit do stále vût‰ích v˘‰ek.
***

Zemfiel soudce
Zdenûk Kessler

Brno-mfd/ctk-Zemﬁel b˘val˘ pﬁedseda
Ústavního soudu Zdenûk Kessler. Bylo
mu 76 let. Kessler stál v ãele Ústavního
soudu od jeho vzniku v roce 1993. KvÛli
zdravotním potíÏím letos v únoru
odstoupil. Kessler byl nositelem ¤ádu T.
G. Masaryka. Zdenûk Kessler byl rovnûÏ
b˘val˘m politick˘m vûznûm a jako
pﬁedseda Ústavního soudu nav‰tívil
Toronto.
***
26.3.2003

V‰echny Bushovy prognózy
o v˘voji v Iráku byly mylné

AMERICK¯ EKONOM JOSEPH
STIGLITZ ¤EKL PRÁVU:
* Co si myslíte o situaci v Iráku?
Podle posledních prÛzkumÛ veﬁejného
mínûní Ameriãané vojenské operace
v zemi povaÏují za pﬁíli‰ nákladné.
Myslím si, Ïe do‰lo k nûkolika velmi
‰patn˘m odhadÛm. Bushova administrativa si naivnû myslela, Ïe po zmûnû
reÏimu budou Ameriãané vítáni a Ïe místní
úﬁady budou nûjak˘m zpÛsobem
pokraãovat. Budou se stﬁeÏit jen ropná
pole, USA obnoví dodávky ropy a peníze
z toho pÛjdou na financování
rekonstrukce zemû. V‰echny tyto
pﬁedpoklady se ukázaly jako mylné, do‰lo
k úplnému kolapsu místní administrativy
a proti USA v Iráku je obrovská
nevraÏivost. Dochází k sabotáÏím, neteãe
ropa a najednou se zji‰Èuje, Ïe
infrastruktura je v mnohem hor‰ím stavu,
neÏ si kdo myslel. Bush se dokonce
domníval, Ïe dojde k privatizaci, Ïe do
zemû pﬁijedou ropné firmy a Ïe dojde k
ekonomickému boomu. Naftaﬁské
spoleãnosti se v‰ak o Irák nezajímají situace je pﬁíli‰ nebezpeãná a americká
okupace není pﬁijímána zbytkem svûta.
Ostatní zemû AmeriãanÛm ﬁíkají: vy jste
to tam zniãili, vy to tam dejte do poﬁádku.
Ve Spojen˘ch státech dochází k deziluzi
a pﬁevládá pocit, Ïe Ïádné peníze z Iráku
nepﬁijdou. Pokud v‰ak nic neudûláme,
tak problémy s infrastrukturou a energií
budou pokraãovat. A pak máme na v˘bûr:
buì v Iráku peníze utratíme, nebo nastane
úpln˘ chaos. A následky toho ponese
cel˘ svût.
* Skuteãnû si to myslíte?
Ano, svûtu hrozí nestabilita, ale ne
hospodáﬁsky - dobﬁe víme, Ïe terorismus
mÛÏe b˘t snadno vyváÏen.
* Pﬁed nûjakou dobou jste oznaãil
rozpoãtové návrhy prezidenta George
W. Bushe za fiskální ‰ílenství.

Press
Poopravil jste za tu dobu svÛj názor?
Je patrné, Ïe jsou je‰tû hor‰í, neÏ kdyÏ
jsem to ﬁekl. Nejen, Ïe za jeho
administrativy do‰lo k deficitÛm, které
ekonomiku nestimulovaly. Za dva a pÛl
roku jsme ztratili dva a pÛl miliónu
pracovních míst; a mûlo tomu b˘t pﬁesnû
naopak. DaÀové ‰krty nebyly sestaveny
tak, aby ekonomiku motivovaly, coÏ se
také stalo. Bylo to pﬁedvídatelné, ale on
(prezident Bush - pozn. red.) tomu
nevûnoval pozornost. Asi si myslel, Ïe se
hospodáﬁství rychle postaví na nohy. Mnû
v‰ak bylo jasné, Ïe ekonomika
potﬁebovala povzbuzení.
* Jak˘ podnût máte na mysli?
UÏ v kvûtnu 2001 jsem ﬁekl, Ïe jde o
zlep‰ení poji‰tûní v nezamûstnanosti,
USA má jedno z nejhor‰ích v západním
svûtû, daÀové ‰krty pro nejchud‰í,
sniÏování daÀového zatíÏení investic,
spí‰e neÏ rozdávání daÀov˘ch úlev pro
firmy, a také jsem ﬁekl, pokud se vûci
nechají bûÏet, pak jednotlivé státy
federace budou mít obrovské rozpoãtové
problémy. Ty totiÏ, pokud hospodáﬁství
upadá, musí zvednout danû nebo se‰krtat
v˘daje, coÏ ztlumí i ekonomick˘ v˘voj. A
to v‰e se vyplnilo. Na konci 90. let do‰lo
totiÏ k pﬁehnan˘m investicím v urãit˘ch
oblastech a sniÏování úrokov˘ch sazeb
nepﬁinese víc investic. UÏ máte
pﬁebyteãnou kapacitu, proto nebudete
investovat, protoÏe je to levnûj‰í. Proto
jsem nebyl pﬁíli‰ optimistick˘, Ïe nás
mûnová politika vyvede z recese,
zapotﬁebí byla spí‰e fiskální.
* ¤ekl byste, Ïe se americká
ekonomika odráÏí ode dna?
Jsou tu pro to ve‰keré dÛkazy, ale
rozhodnû to nebude v˘razné zlep‰ení.
* Co by ji mohlo stáhnout zpût do
propasti?
Nenazval bych to propastí. Existují
faktory, které by ji mohly dotáhnout tam,
kde byla. Spojené státy jsou ve sloÏité
situaci, protoÏe mají obrovsk˘ obchodní
deficit. MÛÏeme proto pﬁedpokládat, Ïe
Evropané a Asiaté se mohou rozhodnout
z USA stáhnout ãást sv˘ch penûz.
* USA byly vÏdycky ba‰tou kapitálu,
ale z toho, co ﬁíkáte, se zdá, Ïe také
hodnû závisí na zahraniãních
investicích...
Ano. Pﬁesto, Ïe jsou USA nejvût‰í
ekonomikou na svûtû, pÛjãují si kaÏd˘
rok obrovské mnoÏství penûz - odpovídá
to zhruba pûti procentÛm HDP. Stali jsme
se nejvût‰ím svûtov˘m dluÏníkem.
* Je tedy souãasná hospodáﬁská
situace v USA odrazem tûchto pÛjãek?
Ne. Je‰tû ne. Svût nám zatím byl ochoten
pÛjãovat peníze a za relativnû pﬁízniv˘ch
podmínek. USA dluÏí ostatním zemím
trilióny dolarÛ. A ty se kaÏd˘ rok rozhodují,
zda ve Spojen˘ch státech ponechají své
peníze. Mezinárodní trhy jsou vrtkavé a
iracionálnû pesimistické. Kdyby se
najednou rozhodly, Ïe USA nejsou
místem, kam je dobré ukládat peníze,
pÛjde dolar strmû dolÛ.
* KdyÏ to pﬁeÏenu: nehrozí pﬁízrak
bankrotu?
Asi bych neﬁekl bankrot, ale mÛÏe dojít
ke znaãné pohyblivosti v kursech. KvÛli
fiskálnímu deficitu lidé mohou ﬁíci: máme
strach. A to by nebylo kvÛli Ïádnému
rozmaru, ale z hmatateln˘ch dÛvodÛ.
* Ale ﬁíkal jste, Ïe ekonomika je jiÏ na
vzestupu...
Hlavní dÛvody, proã tomu tak je, jsou
dva. Za prvé do‰lo k obrovsk˘m daÀov˘m
‰krtÛm, i kdyÏ vût‰ina z tûch penûz
ekonomiku pﬁíli‰ nestimulovala. Za druhé

jsme také hodnû utráceli ve vojenském
prÛmyslu, coÏ v‰ak dlouhodobû
hospodáﬁství stimulovat nebude. Tyto
peníze nezlep‰í infrastrukturu,
technologické
zázemí
ãi
konkurenceschopnost. Jsou to finance,
které se vyhazují z okna a v tomto smyslu
americkou ekonomiku dlouhodobû
oslabují.
* Je to tedy jak˘si bumerangov˘
efekt?
To by mohl b˘t. KvÛli zadluÏenosti a
otevﬁenosti kapitálov˘ch trhÛ tu je dost
dÛvodÛ k obavám. A pokud dojde ke krizi
v USA, mohlo by se to odrazit i v celém
svûtû. Av‰ak kaÏdá recese jednou skonãí.
Otázkou není, jestli se USA zvednou ze
dna, ale to, jestli nárÛst bude dostateãn˘,
aby eliminoval rozdíl mezi potenciálem a
v˘konem. Osobnû si myslím, Ïe ne. I
kdyÏ ekonomika zaãne vzrÛstat, tak rozdíl
zÛstane velik˘. A to se nevyﬁe‰í bûhem
nûkolika mûsícÛ.
*
Joseph Stiglitz (60), profesor na
americké Kolumbijské univerzitû, získal
v roce 2001 Nobelovu cenu za
ekonomiku. Do roku 1999 pÛsobil jako
vrchní ekonom Svûtové banky. V letech
1993-1997 ‰éfoval t˘mu ekonomick˘ch
poradcÛ amerického prezidenta Billa
Clintona.
Jan Rovensk˘
***

Odbory vyhroÏují generální
stávkou

Praha-mfd-UÏ v ﬁíjnu âesko mÛÏe zaÏít
to co naposledy pﬁed ãtrnácti lety. Jen
nûkolik dní pﬁed stávkou uãitelÛ odboráﬁi
pﬁekvapivû pohrozili, Ïe za mûsíc zastaví
práci v celé zemi. Chtûjí tím protestovat
proti reformû veﬁejn˘ch financí, kterou
pﬁekﬁtily na “deformu”. Hrozbu generální
stávky poprvé vyﬁkl pﬁedseda Asociace
samostatn˘ch odborÛ Bohumír Dufek.
“Pokud vláda a poslanci nepﬁijmou na‰e
pozmûÀovací návrhy k zákonÛm o
reformû veﬁejn˘ch financí, budou se
pot˘kat
s
projevy
obãanské
neposlu‰nosti, které mohou vyústit aÏ v
úplné pﬁeru‰ení práce,” ﬁekl Dufek, jehoÏ
odborová centrála zastupuje dvû stû tisíc
lidí. Premiér Vladimír ·pidla to oznaãil za
zcela nepﬁimûﬁené. “Pan Dufek je zvlá‰tní
osobnost. Reforma veﬁejn˘ch financí není
ná‰ v˘mysl. Je potﬁebná pro v‰echny, i
pro odboráﬁe,” ﬁekl ·pidla. VystupÀování
poÏadavkÛ ze strany Asociace
samostatn˘ch odborÛ zaskoãilo i nejvût‰í
odborovou centrálu, âeskomoravskou
konfederaci odborov˘ch svazÛ. Obû
centrály se totiÏ pﬁed nûkolika t˘dny
dohodly na spoleãném postupu a Dufek
svou hrozbu s konfederací vÛbec
nekonzultoval. “O generální stávce jsme
nehovoﬁili. I my se ov‰em chystáme v
protestech pﬁitvrdit. Napﬁíklad na‰e
‰kolské odbory jsou pﬁipravené po
jednodenní záﬁijové stávce zavﬁít ‰koly v
ﬁíjnu znovu,” upozornil pﬁedseda âMKOS
Milan ·tûch. Konfederace, která vãera
jednomyslnû podpoﬁila stávku uãitelÛ
plánovanou na 1. záﬁí, chce reformu
zmûkãit pﬁi jejím proje dnávání v
parlamentu. Odboráﬁsk˘m bouﬁím ãelily
v uplynul˘ch t˘dnech i vlády ve Francii a
Rakousku. Lidé tam masovû protestovali
proti reformám dÛchodového systému.
Stávkovaly a demonstrovaly desetitisíce
lidí. Naopak v Nûmecku je zatím klid.
Protesty proti tamní reformû se ãekají aÏ
na podzim.
***
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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

7
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Hledám pokoj nebo
nûjak˘ levnûj‰í byt
v okolí Highway 427
(v˘chodnû nebo západnû).

JestliÏe nûco máte
zavolejte:
416/994-4330
1317-017

Mám 47 rokÛ
a hledám místo

opatrovatelky
pro star‰ího ãlovûka (Slováka
nebo âecha) v Torontû a
okolí.
Volejte Drahu‰i: 905/655-9742
1315-p

Hledáte
opatrovatelku

Premiér si uÏ vybral
ministra spravedlnosti
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praporu Oldﬁich Nápravník. Dal‰í
zkou‰kou, kterou mûl tento nároãn˘
pochod provûﬁit, byla vzájemná
soudrÏnost vojákÛ. “Vzájemnû si
pomáhali, to je pﬁesnû to, co
potﬁebujeme,” uvedl velitel.
âerstvûj‰í jedinci napﬁíklad nesli zbraÀ
kolegÛm, kteﬁí se momentálnû dostali do
krize. Nezlomní v˘sadkáﬁi po celou trasu
po Jihoãeském kraji, Vysoãinû a
Pardubickém kraji nesli patnáctikilogramovou tornu a aÏ pûtikilogramovou
zbraÀ. Kdo témûﬁ nadlidskou námahu
bûhem pochodu nevydrÏel, byl po
prohlédnutí lékaﬁem odvezen pﬁedãasnû
do Chrudimi.
Odolnûj‰í vojáci, kteﬁí únavu a bolest
pﬁekonali, dostanou podle velitele za
odmûnu ãtyﬁi dny volna. Po celé cviãení
se podle Nápravníka nepﬁihodila tûÏká
zranûní. Pouze pﬁi seskoku v Budûjovicích
si dva v˘sadkáﬁi podvrtli kolena, a na
poãátku túry se pochodujícím zaãaly
objevovat na chodidlech puch˘ﬁe. “Od
tﬁetího dne to potom byly zánûty
achillovek, kyãlí,” dodal.
***

Praha-mfd-Premiér Vladimír ·pidla jiÏ
má kandidáta na moÏného nástupce
Pavla Rychetského v ãele ministerstva
spravedlnosti. Sociálnûdemokratick˘
poslanec Zdenûk Koudelka, o kterém se
jako o moÏném ministru v poslední dobû
spekulovalo, to ale není.
“Rozhodl jsem se pro jiného ãlovûka. Je
to vysoce kvalifikovan˘ ãlovûk. Bûhem
nûkolika dnÛ bude sdûleno jeho jméno,”
ﬁekl pﬁedseda vlády v rozhlasové stanici
Frekvence 1. PﬁiblíÏil je‰tû, Ïe kandidátem
je muÏ. Se svou nominaci pr˘ souhlasí.
Premiér uvedl, Ïe o svém kandidátovi
jiÏ krátce hovoﬁil i s prezidentem
Václavem Klausem, s koaliãními partnery
bude nominaci konzultovat v nejbliÏ‰ích
dnech. “Dnes jsem uzavﬁel jednání...,
jsem pﬁipraven pﬁedloÏit návrh,” ﬁekl.
Dodal, Ïe nûkteré konzultace ale je‰tû
“musí dobûhnout”, je to v‰ak pr˘ jen
otázka nûkolika dnÛ.
·pidla minul˘ t˘den uvedl, Ïe má tﬁi
kandidáty na ministra spravedlnosti.
Podle premiéra bude nov˘ ministr
átek o Ruskovi:
jmenován do konce srpna. Nahradí tak
Rychetského, kter˘ byl zaãátkem srpna
Dôkazov je dos
jmenován pﬁedsedou Ústavního soudu. Bratislava-SME/MONIKA ÎEMLOVÁOdbor vy‰etrovania obzvlá‰È závaÏnej
***

·

k dûtem z va‰eho
pÛvodního prostﬁedí,
která mluví slovensky,
ãesky i anglicky a která
má v˘borné vzdûlání a
pracovní zku‰enosti s
mal˘mi dûtmi.
Zájemci volejte:
Pﬁes den (9:00-17:00):
416/926-3608
Veãer: 905/665-5101
1318-17

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

Anna Ot˘pka
11 Antrim Crescent, Apt. 1211,
Toronto, ONT M1P 4P3.

E-mail: otypka@sympatico.ca
1316-17

Reservation Agents
Czech/English speaking agents
required with a travel agency or airline
background. Must have excellent
communication and computer skills.
Contact May Givens @ (416) 368-6446
or
Email: mgivens@deangroup.ca

·umpersk˘ policejní fieditel
zahynul pfii nehodû

·umperk- ãtk, lidovky-·umpersk˘
policejní ﬁeditel Franti‰ek Záhora zahynul
pﬁi dopravní nehodû u Îelechovic na
Olomoucku. Cestou do zamûstnání
narazil sluÏebním vozem do zdi. Okolnosti
havárie jeho osobního automobilu nyní
vy‰etﬁují policisté.
“Nehoda se stala kolem 06:30 a
‰umpersk˘ policejní ﬁeditel byl na místû
mrtev. V automobilu jel sám a míﬁil
pravdûpodobnû do zamûstnání. Pﬁíãina
nehody se vy‰etﬁuje,” ﬁekla olomoucká
policejní mluvãí Marta Vlachová. Dodala,
Ïe podle zatím nepotvrzen˘ch informací
vozidlo ﬁízené policejním ﬁeditelem
narazilo do zdi. “Ke zranûní dal‰ích osob
nedo‰lo. Okolnosti nehody jsou
pﬁedmûtem
‰etﬁení,”
uvedla
Bednarãíková.
Na sluÏebním automobilu ·koda Octavia
podle ní vznikla ‰koda kolem 300.000
korun. Více svûtla do okolností nehody
by mûla vnést pitva zemﬁelého.
Záhora, kter˘ usedl do kﬁesla ﬁeditele
‰umperské policie na jaﬁe 1998, byl
absolventem vysoké ‰koly právního
smûru a u policie pracoval od roku 1974.
V roce 1991 byl jmenován vedoucím
dopravního inspektorátu v Olomouci a v
roce 1992 se stal druh˘m zástupcem
ﬁeditele olomouckého policejního
ﬁeditelství. Pozdûji byl pov˘‰en na prvního
zástupce a v druhé polovinû 90. let
minulého století ode‰el pracovat na
policejní ﬁeditelství v ·umperku.
***
Z vojákÛ dorazila do cíle necelá
polovina
CHRUDIM- ãtk, lidovky-Vyãerpaní,
zpocení, ale s úsmûvem v tváﬁi dorazili
chrudim‰tí v˘sadkáﬁi do domovsk˘ch
kasáren po tﬁísetkilometrovém pochodu.
Mimoﬁádnou zátûÏ vydrÏelo asi ‰edesát
vojákÛ, kdyÏ minulou stﬁedu jich pû‰ky
vyrazilo zhruba 140. “Dáme si je‰tû
koleãko,” Ïertovali po pﬁíchodu na
seﬁadi‰tû.
“Cílem bylo ovûﬁit si schopnost noãního
v˘sadku a následného pﬁesunu s
maximální zátûÏí,” ﬁekl novináﬁÛm velitel

È

trestnej ãinnosti je opäÈ v strede záujmu.
Jeho vy‰etrovateº v piatok poÏiadal
prokuratúru, aby poslala do Národnej rady
ÏiadosÈ o zbavenie imunity podpredsedu
parlamentu a predsedu ANO Pavla Ruska.
Vy‰etrovateº vraj má dostatok dôkazov na
obvinenie Ruska z vydierania. O Ruskov˘ch
kauzách sme sa rozprávali so ‰éfom odboru
JOZEFOM ·ÁTEKOM.
Pavol Rusko cez víkend vyhlásil, Ïe má
dôkazy na to, ako minister vnútra
zneuÏíva políciu. Vá‰ odbor Ruska
vy‰etruje, rozprávali ste sa o prípadoch
s ministrom?
„Odpoviem trochu inak. V roku 1995 som
odmietol vy‰etrovaÈ zavleãenie tak, ako si
to vtedaj‰í reÏim Ïiadal. Keby som to vtedy
pripustil, dnes som moÏno generálom.
Podsúvanie informácie, Ïe sa podvolím
politickej moci pre úãelové ciele a hry, je
nepravdivé. Nikto to po roku 1998 odo mÀa
nechcel, ani by som to nikdy neurobil.“
Rozprávali ste sa s ministrom o
Ruskovi?
„Iste. Pán minister vytvoril svojím
rozkazom ‰pecializovan˘ tím, ktorého som
vedúci. PriebeÏne ho informujem o
vy‰etrovaní v‰etk˘ch káuz, nielen tejto.“
Kto vám dal podnet na vy‰etrovanie
Ruska?
„Zachytili sme urãité informácie koncom
roka, ktoré v‰ak nezakladali postup podºa
trestného poriadku. Potom nás oslovil
Franti‰ek MojÏi‰ s t˘m, Ïe chce vypovedaÈ.
Tak sa zaãalo trestné stíhanie. Îiadne
nahováranie z na‰ej strany nebolo.“
Ak dostanete súhlas parlamentu na
stíhanie Ruska, ão sa stane?
„Vy‰etrovateº v urãitom ‰tádiu usúdil, Ïe
má dostatok dôkazov na to, aby vzniesol
obvinenie. Ak bude rozhodnutie parlamentu
kladné, vy‰etrovanie sa nekonãí. V tomto
prípade sme postupovali aÏ nad‰tandardne.
NebyÈ toho, Ïe je Pavol R. v takej funkcii, uÏ
dávno by vy‰etrovateº vzniesol obvinenie.
Preverovali sme trestné oznámenie v celej
‰írke, niã sme nenechali na náhodu.“
Je aj iná svedecká v˘poveì, ktorá
potvrdzuje MojÏi‰ove slová?
„Áno. Prípad má niekoºko sto strán,
dôkazov je veºa.“
Medzi listinné dôkazy zrejme patria aj
zmluvy, ktoré MojÏi‰ podpísal. Ako
dokáÏete, Ïe to bolo pod nátlakom, keì
pritom bol napríklad len on a Rusko?

„Na prvom prípade môÏeme ilustrovaÈ,
ako to prebiehalo. V roku 2000 chcel MojÏi‰
kúpiÈ 25 percent akcií spoloãnosti R-Media,
ão vlastnila Rádio Okey. Tie akcie môÏu
maÈ akúkoºvek nízku hodnotu, ale urãite
nie 48-tisíc. To je málo. Potom musel MojÏi‰
podpísaÈ sprostredkovateºskú zmluvu, ktorá
nikdy nebola vykonaná. Odmena pre firmu
predstavovala 400-tisíc dolárov. Tieto
peniaze odi‰li na Cyprus. Vypoãúvali sme
predstaviteºov cyperskej spoloãnosti, sú to
manÏelia, náhodou boli na Slovensku na
dovolenke. ManÏelka, ktorá to väã‰inou
podpisovala, ani nevedela, ão podpisuje.
Niektoré zmluvy boli po anglicky a ona po
anglicky nevie. Jej manÏel sa na väã‰inu
vecí vôbec nepamätá. Asi pred tromi
t˘ÏdÀami sme urobili nebytovú prehliadku
vo Fajn klube. Zaistili sme ìal‰ie doklady a
ìal‰ie sprostredkovateºské zmluvy. Aj to,
Ïe do Fajn klubu sa t˘ch 400-tisíc dolárov
vrátilo. Robil by to pán MojÏi‰ dobrovoºne?“
Okrem skutkov okolo Franti‰ka MojÏi‰a
sa vo va‰om podaní objavila nová vec vydieranie ‰éfa elektrární Rap‰íka. Ak
vraj nevymení ‰éfov od‰tepn˘ch
závodov, Rusko ho zdiskredituje v
Markíze t˘m, Ïe zverejní, Ïe jeho Ïena
dostala zákazku od Elektrární. Obidvaja
to popreli a vraj ste ich ani nevypoãuli,
je to pravda?
„Áno. Pán Rap‰ík bol dlhodobo na
dovolenke, tento t˘ÏdeÀ sa v‰etky úkony
vykonajú.“
Pán Rap‰ík poprel, Ïe by ho Rusko
vydieral.
„Nebudem komentovaÈ vyjadrenia pre
Markízu. Pre nás sú irelevantné. Pána
Rap‰íka vypoãujeme.“
Tento skutok je asi len na zaãiatku
vy‰etrovania, preão ste to dávali do toho
podania?
„Úkony, ktoré sme doteraz vykonali,
umoÏÀujú tak˘to postup. Dôkaznú situáciu
e‰te doplníme.“
Malo sa to udiaÈ vo Fajn klube, boli tam
len oni dvaja, ako to chcete dokázaÈ,
keì to popierajú?
„Nepopierajú to, Ïe sa stretli. Máme
svedka, ktor˘ hovorí, Ïe to tak bolo. Preverili
sme, Ïe predmet, ktor˘ mohol niekto pouÏiÈ
na vydieranie, existuje.“
âiÏe pani Rap‰íková dostala zákazku
od Slovensk˘ch elektrární?
„Áno. Druhá vec je, Ïe riaditelia boli naozaj
vymenení. Aj pán Nemcsics sa nad t˘m v
médiách pozastavil. Vypoãujeme aj jeho.“
Ak˘ by mal Rusko v tomto prípade
motív?
„Pokiaº viem, Slovenské elektrárne boli
nedávno veºk˘ politick˘ problém. Je to
lukratívna spoloãnosÈ, má sa privatizovaÈ.
Motív je zatiaº predmetom vy‰etrovania.“
***

Dolár stojí takmer 40 korún
BRATISLAVA-sme (bro)- Dolár v
zmenárni stojí takmer 40 korún. Pred
troma mesiacmi stál o ‰tyri koruny menej.
Cena dolára stúpa hlavne na svetov˘ch
trhoch, kde sa prudko posilÀuje oproti
euru. Jeho hlavn˘ konkurent od júna
stratil desatinu hodnoty. Euromena pritom
od minulého roka aÏ do mája r˘chlo
stúpala.
„Je úplné jasné, Ïe americké
ekonomické ãísla dolár v posledn˘ch
dÀoch dosÈ ‘postrkujú‘. A zároveÀ sme
svedkami slab˘ch dát z eurozóny. USA
predsa len budú viesÈ svetovú
ekonomiku,“ povedal britskej BBC
menov˘ analytik IDEA global Andrew
Delano. Za jedno euro dnes treba zaplatiÈ
jeden dolár a desaÈ centov.
Drah‰í dolár na‰a ekonomika podºa
analytikov priveºmi nepocíti, ak v‰ak bude
e‰te dlho a veºmi rásÈ, môÏe napríklad
zr˘chliÈ infláciu.
***
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·umavské zaostfiení

·umava, pro nûkoho synonymum rekreace v horské pfiírodû, nûkomu se
napoprvé vybaví rozsáhlé území lesÛ, luk a slastí relativnû neporu‰ené
pfiírody, nûkomu, v jiné souvislosti, tfieba zase jen druh˘ v˘raz pro
Ïeleznou oponu, pevnou to hráz socialismu. KaÏdopádnû pohraniãí. Do
poslední revoluce z velké ãásti nepfiístupné, nepfiátelské, byÈ na domácí
pÛdû, z druhé ãásti sice pfiístupné, leã zanedbané, trvale pováleãné.
AÈ tak ãi tak, ·umava je místem, které promlouvá skrze historii, zvlá‰tû
intenzivnû pak skrze historii po roce 1945. Staãí se jen pozornûji dívat,
pozornûji naslouchat, juknout malinko pod povrch vûcí a spoleãenské
atmosféry. Av‰ak ani pfiedcházející dûjinná období nejsou pro dne‰ek

nezajímavá.
Tak tfieba prvním znám˘m obyvatelem ·umavy, tedy podle jména, byl
benediktinsk˘ mnich Vintífi z hesenského panovnického rodu. Dnes
vyzdvihován do role jakéhosi prostfiedníka mezi âechy a Nûmci, v
minulosti podezírán historiky z vyzvûdaãství. Se jménem tohoto
poustevníka je spojena pouÈ ke studánce s léãivou vodou v Dobré Vodû a
ke kostelu nesoucí jeho jméno tamtéÏ, a také nauãná turistická stezka.
Jin˘m dokladem znovuobjevováním minulosti, alespoÀ pro turisty, je
památník místního Ïidovského historika a rabína ·imona Adlera, a
zároveÀ muzeum Ïidovské men‰iny ze západoãeského pohraniãí.
Nakolik je tato minulost pfiitaÏlivá pro souãasné domorodé obyvatelstvo
zÛstává, stejnû jako hloubka jeho zakofienûní, otázkou. Po pováleãném
vyhnání nûmeckého obyvatelstva pfiicházejí na ·umavu dosídlenci z
vnitrozemí, reemigranti z Rumunska, volyÀ‰tí âe‰i a Slováci. Na nejvût‰ího
dosídlence se v‰ak jednoznaãnû pasovala âeskoslovenská lidová armáda
se sv˘mi VVP /vojenské v˘cvikové prostory/. Stopy po jejím pÛsobení
nelze dodnes pfiehlédnout. Jeden pfiíklad za v‰echny skr˘vá místní ãesk˘
název StodÛlky. Kdysi obec s více jak osmnácti sty obyvateli, po Velké
Praze sv˘m katastrálním územím druhá nejvût‰í v republice, poslouÏila
vojensk˘m ostrostfielcÛm jako reáln˘ terã. Dokonce i v dobû, kdy jiÏ
neexistovala, tvrdily socialistické mapy, snad aby mátli imperialisty a
reakcionáfie, naprost˘ opak.
Jinou zcela originální pfiipomínkou pfiítomnosti komunistické branné
moci jsou desítky, moÏná stovky opr˘skan˘ch varovn˘ch tabulí lemujících
asfaltové silniãky v rozsáhl˘ch prostorách b˘val˘ch stfielnic: „Vstup
zakázán, nebezpeãí Ïivota“. Nakolik je toto nebezpeãí reálné, lze jenom
spekulovat. A tak jediní, kdo jej neberou ani trochu váÏnû, jsou spokojená
stáda pasoucích se krav za elektrick˘mi ohradníky.
Ani nové civilní obyvatelstvo pfiíkladn˘m vztahem k lehce získanému
majetku, k historick˘m památkám a ke kolonizované krajinû zrovna
neopl˘valo. Zdá se, Ïe tomu napovídá i kuriózní pfiíklad zámûny názvÛ
dvou sousedních obcí v Horním Pootaví nûkdy v padesát˘ch letech:
·tûpanice versus Kundratice. Teprve po revoluci se názvy opravily a
obyvatelé, aniÏ by pfiestûhovali jedinou kupku sena, získali rázem nové
adresy.
Muzejní expozici Ïivota pÛvodního nûmeckého obyvatelstva, najdeme
pfiímo pod ‰ir˘m nebem. ·umava, toÈ vlastnû stále jeden velik˘ skanzen.
Mnohé budovy a statky, i kdyÏ silnû poznamenané zubem ãasu, si
zachovaly svÛj ráz, ãasto lze narazit i na zbytky staveb, základy, které
je‰tû nepohltila pfiíroda. Zredukování poãtu obyvatel, a tím i mnoÏství
stavení bylo enormní. Tam kde kdysi stálo desítky dvorÛ, zbylo tfieba jen
osamûlé stavení, nebo kopfiivami, ãern˘m bezem a b˘lím zarostlé podivné
pahorky. Po zboÏn˘ch domorodcích zÛstala v krajinû rozeseta ãetná boÏí
muka opatfiena latinsk˘mi laudate. Na b˘val˘ch i souãasn˘ch kfiiÏovatkách
lesních a polních cest, na místech dalek˘ch v˘hledÛ a na dal‰ích
zastaveních vybízejí také dnes poutníka k pokofie, a zároveÀ i k dÛvûfiivému
a nadûjnému pohledu vzhÛru.
Kdejaká zdej‰í vesniãka by se mohla py‰nit, a nûkteré se vskutku i py‰ní,
zámeãky a tvrzemi takzvan˘ch ovesn˘ch baronÛ. Po skláfiích zase zÛstaly
hutû a díry do zemû, takfieãené snûÏné jámy. Po stfiedovûk˘ch zlatokopech
hromádky naz˘vané sejpy. A co teprve zdej‰í specialita - umrlãí prkna, na
které se neboÏtík ukládal do doby, neÏ zima dovolila, aby byl fiádnû
pohfiben. Novodobou „památku“, pfiesto památku, na kterou bychom
nemûli zapomínat, najdeme v osadû Keply. Ukazuje názornû, jak si
soudruzi pfiedstavovali vzorovou socialistickou vesnice: jeden jedin˘
mohutn˘ ãinÏovní dÛm, spoleãné to bydlo pro v‰echny kolchozníky a
vrchol venkovského kolektivismu. Na‰tûstí pro ·umavu, na‰tûstí pro nás,
zÛstal tento experiment v˘jimkou.
Kromû materiálních hodnot vytvofiil onen podivuhodn˘ horsk˘ lid ·umavy
rovnûÏ nemalé bohatství ukryté do slov, pfiíbûhÛ, zvykÛ a obyãejÛ.
Zkrátka do Ïivotního stylu, jeÏ byl pfiizpÛsoben tvrd˘m pfiírodním
podmínkám. ¤adu z toho pro nás zachytil napfiíklad znám˘ spisovatel
Karel Klostermann, ‰umavsk˘ Nûmec pí‰ící svá zralá díla ãesky. Mnohé
v‰ak, fieãeno ponûkud eufemisticky, uÏ odvál ãas.
Ano, mnohé odvál ãas, ale ·umava zÛstala. Proto není na‰kodu mal˘
exkurs do její bohaté minulosti. VÏdyÈ bez poznání souvislostí, bez onoho
juknutí pod povrch vûcí bychom nikdy nemohli lépe pochopit na‰i
souãasnost, a tím ostatnû ani sami sebe.
Miroslav Petr
***
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MARIA GABÁNKOVÁ
bude mít v˘stavu

na téma knihy Zjevení
od 27. záﬁí do 19. ﬁíjna 2003

VernisáÏ v sobotu 27. záﬁí 2003 14:00-17:00

v Loop Gallery
1174 Queen St. W., Toronto, On. M6J 1J5
Tel.: 416/516-2581
Otevﬁeno: Stﬁeda-sobota. 13:00-17:00, nedûle: 14:00 PM-16:00

www. paintinggallery.net

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí v˘born˘ komediální film
reÏiséra B. Slámy, kter˘ byl âeskou filmovou a
televizní akademií pﬁihlá‰en do nominace na Oscara
pro zahraniãní filmy za rok 2002

DIVOKÉ VâELY
Hoﬁká komedie o rÛzn˘ch podobách lásky odehrávající se v
podhorské vesnici na severní Moravû a vypráví o v‰ech moÏn˘ch
podobách lásky a nenávisti: lesní dûlník Kája miluje BoÏku ze
stánku, jenÏe ta chodí s Láìou, kter˘ zase nejvíc ze v‰eho miluje
Michaela Jacksona. Jana miluje PeÈu, ale rad‰i si vzala StaÀu, ale
ten miluje taky hrací automaty. BoÏãina maminka miluje za
peníze. Laìova babiãka ji za to nenávidí zcela zdarma.
Zapomenut˘ kraj, kde je sloÏit˘ Ïivot mlad˘ch lidí, kteﬁí mají své
sny a touhy, av‰ak postrádají sílu nebo okolnosti aby je vyplnily.
Návrat ke skuteãné filmové poetice bez kouzel a pﬁíkras. Hrají T.
Wilhelmová, Z. Rau‰er, P. Li‰ka, J. Du‰ek, V. Hybnerová, Z.
Kronerová 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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Pyrrhovo vítûzství?

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

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

2. ãervence 2003 v mém rodném mûstû
Praze bylo rozhodnuto o tom, Ïe jiné
mûsto, které je uÏ po léta m˘m druh˘m
domovem, stane se v roce 2010 mûstem
olympijsk˘m. Rozhodnutí bylo uvítáno
vût‰inou obyvatel Vancouveru a nejspí‰
v‰emi obyvateli Whistleru.
Je skuteãnû nespoãet dÛvodÛ k radosti?
Jak se to vezme, dovoluji si poznamenat.
NeboÈ ...
Mnoho se zmûnilo na samé podstatû,
duchu a smyslu OH. Mnoho na v˘konech
sportovcÛ, na pouÏívaném náãiní. Dle
mého názoru nejpodstatnûj‰í je promûna
her v obchod. KaÏdá dal‰í olympiáda je
vût‰ím businessem neÏ ona pﬁedchozí,
bez ohledu na to, zda u ekonomického
v˘sledku je plus nebo minus.
„OH pﬁinese Vancouveru a BC
ekonomickou prosperitu, pﬁíval penûz!“
volají nad‰enci. Argument ponûkud
zvlá‰tní, sotva souhlasící s pÛvodním
posláním her. Podnikatelé, stejnû jako
vlastníci sebemen‰í ch˘‰e na Whistleru
jsou nad‰ením bez sebe. J. Pattison,
nejbohat‰í snad muÏ provincie,
nepochybnû umocní svoje pﬁíjmy, neb je
vlastníkem obchodních konglomerátÛ i
prodejen automobilÛ. Jistû, pﬁibude
pracovních pﬁíleÏitostí v pﬁí‰tích sedmi
letech. A v prÛbûhu her a pﬁed nimi
libovat si budou ti, kdoÏ poskytují sluÏby
v‰eho druhu, poãínaje tﬁeba kadeﬁnictvím.
A dojde nepochybnû ke znamenit˘m
sportovním v˘konÛm.
Ale bude tﬁeba mnoha miliónÛ, eh, spí‰
miliard, na vybudování nezbytné
infrastruktury a sportovi‰È, ubytovacích
objektÛ. A vyhovující silnice z Vancouveru
na Whistler. ZÛstanou, jak se zdá, jen
dva mosty k disposici pro spojení
Vancouveru se Severním pobﬁeÏím.
(Pokud snad by do‰lo k vybudování mostu
nového, pak milióny utracené nedávno
na zlep‰ení Lions Gate Bridge promûní
se v peníz ponûkud pofidernû utracen˘.)
Ponûkud drakonická opatﬁení liberální
vlády G. Campbella (ano, volil jsem tu
stranu, uondán poãiny NDP) postihují
zdravotnictví i ‰kolství, zdraÏují se drobné
sluÏby, kempink, parkování atd., dﬁíve
poÏitky zcela bezplatné.
A uspoﬁádání OH zde nebude záleÏitost
levná. A nejdﬁíve se bude muset platit,
pak doufat, Ïe finanãní zisk z her pokryje
nebo snad pﬁev˘‰í v˘daje.
Pokud dojde k deficitu, sotva schodek
uhradí pan Pattison nebo Intrawest Resort

a jiní vlastníci hotelÛ, kondominií a
podobn˘ch nemovitostí na WhistleruBlackcombu. Zaplatí to na‰inec na
daních.
Trapné referendum obyvatel zda OH
ano ãi ne, nedalo moÏnost k vyjádﬁení
obyvatelstvu Severního pobﬁeÏí (North
Shore), jeÏ bude dopravními a jin˘mi
nepﬁíjemnostmi postiÏeno nejvíce.
Je to moÏná silné slovo, ale nemohu si
pomoci: OH se stále více mûní v cirkus.
Jména olympijsk˘ch vítûzÛ na sportovní
v˘zbroji stojí zákazníka, kter˘ si ji kupuje,
solidní ãástku navíc, nezbytnou na
zaplacení endorsementÛ onûm vítûzÛm
olympijského zápolení. OH jsou dnes jen
pokraãováním
profesionálního
sportovního zápolení, jen malinko
pﬁizdobené onûmi pûti barevn˘mi kruhy.
Zb˘vá mi jen doufat, Ïe se kardinálnû
m˘lím. Nikoli v onom smutném posunu
smyslu a ducha her, ale v odhadu
ekonomického dopadu na Britskou
Kolumbii. Ostatnû, moÏná, Ïe v onom
roce 2010 budu uÏ staﬁík, kter˘ se spokojí
neÏ s teplou polévkou kaÏd˘ den ...
Vykroãeno bylo vcelku ve shodû s tímto
m˘m nepﬁíli‰ optimistick˘m komentáﬁem.
Jak jsem se doãetl, do funkce vicepresidenta olympijského v˘boru byl
zvolen Korejec v korupãních aférách
kolem her v Salt Lake City ponoﬁen aÏ po
u‰i.
Obyvatel Vancouveru pﬁib˘vá. Je to
mûsto mírného podnebí, krásného léta,
obklopené oceánem a horami. Pﬁib˘vá
tu zloãinnosti, nepochybnû v dÛsledku
pochybené imigraãní politiky federální
vlády. Ale oproti Los Angeles ãi jin˘m
mûstÛm pﬁístavním, je dosud relativnû
poklidné.
Zda bude schopné zajistit zdárn˘ prÛbûh
OH (pominu-li onu zmínûnou diskreditaci
her), tím si nejsem zdaleka jist.
Ocitneme se opût na mapû svûta! volají
nad‰enci.
Skoro jistû.
Ale za jakou cenu?
Odpovûì na tu otázku nemÛÏu dát ani
já a moÏná ani nad‰enci, kteﬁí v pracovní
dobû naplnili halu GM, aby sledovali
pﬁenos z Prahy…
Vladimír Cícha -Vancouver
***

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

SPECIAL RATES TO:
Ostrava
Prague
Ko‰ice
Bratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 306-0524

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

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta
Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,
poistenie, nájom auta
preklady
Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

Slovenská liga CorgoÀ
6. kolo: PetrÏalka-Slovan 1:1, TrnavaB. Bystrica 4:0, RuÏomberok-Púchov 2:1,
Inter-Dubnica 0:0, Trenãín-Îilina 2:0.
7.kolo: Dubnica-Trenãín 1:3, B. BystricaInter 0:0, PetrÏalka-Trnava 2:2, SlovanPúchov 0:1,
Tabuºka
1. Trenãín
2. Púchov
3. PetrÏalka
4. Dubnica
5. B. Bystrica
6. Inter
7. RuÏomberok
8. Trnava
9. Slovan
10. Îilina

6
6
6
6
6
6
5
6
6
5

4
3
2
2
2
1
2
1
1
0

satellite

Slovaks Sport
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0
1
3
2
2
4
1
3
2
4

2 12:9
2 10:8
1 12:10
2 5:6
2 6:8
1 9:8
2 7:7
2 8:8
3 4:7
1 4:6

12
10
9
8
8
7
7
6
5
4

Michaelovi Britovi Ferrerovi a Charlesovi
Tamayovi Leonovi je dvadsaÈroãn˘ De
La PeÀa uÏ tretím gymnastom, ktor˘
opustil kubánsku v˘pravu poãas, resp.
po skonãení majstrovstiev sveta v
Anaheime. V nedeºÀaj‰om verejnom
vystúpení v‰etci traja zhodne tvrdili, Ïe
pre tento krok sa rozhodli nezávisle od
seba aÏ poãas pobytu v USA, dopredu
ho neplánovali a ani im nikto nepomáhal.
Zatiaº v‰ak nie je isté, ãi kubánski
gymnastickí rebeli skutoãne azyl dostanú.
***

Kubánci Ïiadajú azyl
ANAHEIM - sme (sita)- Kubánsky
gymnasta Janerky De La PeÀa
nasledoval príklad svojich dvoch
reprezentaãn˘ch kolegov a rozhodol sa
poÏiadaÈ o politick˘ azyl v USA. Po

1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,
Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry

Chelsea-Îilina 2:0 a 3:0

Poprvé snad v historii mûli televizní diváci v
Kanadû moÏnost vidût v pﬁímém pﬁenosu
slovensk˘ klub v 3. pﬁedkolu Ligy mistrÛ.
PﬁestoÏe Îilina nehrála ‰patnû ode‰la
DvanásÈ vylúãen˘ch
Sme (sita) Medzi‰tátne priateºské nakonec dvakrát poraÏena.

stretnutie tímov do 20 rokov Ukrajiny a
Uruguaja sa poãas jedného z turnajov v
·panielsku skonãilo fra‰kou. Stretnutie
musel rozhodca predãasne ukonãiÈ za
stavu 1:0 pre Ukrajinu, keì poãet
vylúãen˘ch hráãov na trávniku stúpol na
dvanásÈ.
UÏ v 20. min. musel z ihriska prv˘
Ukrajinec. Vzápätí vzplanuli bojovné
vá‰ne a rozhodca postupne vylúãil
ìal‰ích ‰tyroch Ukrajincov a sedem
Uruguajãanov.
***

1-416

Jurkemik nechápe
zm˘‰ºanie hráãov

V stredu 20. augusta ) sa na bejzbalovom
‰tadióne Shea v New Yorku uskutoãnilo
medzi‰tátny zápas Kolumbia - Slovensko 0:0
vo futbale. Dávno avizovan˘ a objednan˘ zo
strany Kolumbie, ktorá chce ukázaÈ svojich
polmiliónovej komunite v USA. Slovenskí
futbalisti letia na medzi‰tátny duel po prv˘ raz
biznis triedou. Budú v hoteli Sheraton
neìaleko Flushing Meadow, kde b˘vajú
úãastníci tenisového US Open. Zápas
zorganizovala agentúra Goldstar Sport so
‰éfom Oscarom Valenciom. Slovenská strana
dostane popri tom, Ïe letí, b˘va a stravuje sa
zadarmo, 750 000 dolárov, ão je vy‰e 2,7
milióna korún, z ãoho si odráta ãasÈ manaÏér.
Peniaze za zápas bez ohºadu na v˘sledok
berú aj hráãi. Napriek tomu sa od vydania
nominácie ustále odhlasovali trénerovi
Ladislavovi Jurekmikovi jednotliví hráãi.
***

Volejte StáÀu
905/274-2597
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com

Landmark Travel Inc.
Letenky s âSA, KLM, Alitalia, Air France
Nejlep‰í moÏné sluÏby - Lístky doruãíme zdarma
V˘hodné letenky do New Yorku
Nabízíme letenky do:
Prahy
Brna
Ostravy
Bratislavy
Ko‰ic

Budape‰ti
Záhﬁebu
Bukure‰ti
Bûlehradu
Rigy

Madridu
Helsinek
Lyonu
¤íma
Milána
PaﬁíÏe

Îenevy
Lisabonu
Athén
Tunisu
Hong-Kongu
Ria

All fares on IATA Airlines - Some restrictions apply
GST/Transportation taxes and fee extra

719 Yonge Street, Suite 205, Toronto, Ont, M4Y 2R5
Tel.: (416) 962-6110 Fax: (416) 962-5910
www.landmarktravel.ca
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Slovenského obránce
Droppu angaÏuje Slavia
PRAHA - Obranné ﬁady hokejistÛ
praÏské Slavie roz‰íﬁí slovensk˘ zadák
Ivan Droppa. Jednatﬁicetilet˘ bek se
zku‰enostmi ze zámoﬁské NHL
pﬁesvûdãil trenéra Vladimíra RÛÏiãku o
sv˘ch kvalitách bûhem turnaje Mercure
Cup v Norimberku, kde slávisté obsadili
druhé místo. S mistrovsk˘m t˘mem z
Edenu by mûl podepsat roãní smlouvu s
dal‰í jednoletou opcí. “V obranû s Honzou
Novákem hrál slu‰nû, má i dobr˘ pﬁístup
k tréninku. A hlavnû, je to zku‰en˘ bek,
nezmatkuje,” chválil RÛÏiãka vicemistra
svûta z roku 2000 z Petrohradu. Droppa
odehrál v NHL celkem 19 zápasÛ za
Chicago. V uplynul˘ch pûti letech pÛsobil
v nûmecké hokejové lize, v níÏ vystﬁídal
dresy Kasselu, Düsseldorfu a
Norimberku.
***

Hejduk získal Zlatou hokejku
s velkou pﬁevahou
Útoãník Colorada uspûl v prestiÏní
anketû poprvé v kariéﬁe a trofej si odveze
do zámoﬁí
Pﬁekvapení se nekonalo, Zlatou hokejku
pﬁevzal v sobotu v Karlov˘ch Varech
útoãník Milan Hejduk. Anketa o nejlep‰ího
ãeského hokejistu sezóny 2002/03
skonãila triumfem hráãe Colorada, jenÏ
vyhrál s pﬁevahou pﬁed Martinem
Havlátem a Patrikem Eliá‰em.
Nejlep‰í stﬁelec NHL uspûl v hlasování
trenérÛ a novináﬁÛ poprvé v kariéﬁe a
hned s náskokem dvou set bodÛ. Po
pﬁedloÀském vítûzství Dopity získal trofej
zase nûkdo jin˘ neÏ dvojice Jágr, Ha‰ek,
dominující v anketû od roku 1995. LoÀsk˘
vítûz a pûtinásobn˘ drÏitel ceny Jaromír
Jágr skonãil letos aÏ ‰est˘, nejhÛﬁ za
posledních devût let. Hejdukov˘m dosud
nejlep‰ím umístûním ve Zlaté hokejce
byla ãtvrtá pﬁíãka z roku 2001, kdy získal
StanleyÛv pohár. Vítûz pﬁevzal cenu na
závûr slavnostního veãera ve velkém sále
karlovarského hotelu Thermal, kde z elitní
desítky chybûli jen Petr S˘kora, jenÏ
odcestoval za oceán, a vítûz kanadského
bodování extraligy Richard Král z Tﬁince,
kter˘ se omluvil kvÛli nachlazení. Na rozdíl
od loÀska, kdy do poslední chvíle nebylo
jasné, zda cenu získá Jágr, nebo Ha‰ek,
bylo Hejdukovo vítûzství pﬁedvídatelné.
V anketû bodovalo celkem 58 hokejistÛ,
o poﬁadí rozhodovalo 49 tipÛ a Hejdukovo
jméno se neobjevilo jen na jediném z
nich. Základ k vítûzství poloÏil ústeck˘
rodák jiÏ první pﬁíãkou v polovinû
hodnocení sezóny.
S cenou zápasil
Olympijsk˘ vítûz z Nagana je
devatenáct˘m ãesk˘m hokejistou, kter˘
se mÛÏe pochlubit prvenstvím v anketû,
a Zlatá hokejka je pro sedmadvacetiletého hráãe Colorada uÏ druhou
individuální cenou za nejlep‰í sezónu
kariéry, neboÈ v ãervnu v Torontu pﬁebral
Maurice Richard Trophy pro nejlep‰ího
stﬁelce základní ãásti NHL. Se sochou,
kterou dovlekly na pódium dvû hostesky,
mûl co dûlat. “Je opravdu dost tûÏká,
vÏdyÈ váÏí víc neÏ Stanley cup, ale je
urãitû obtíÏnûj‰í ji získat neÏ pak
pozvednout,” prohlásil expardubick˘
útoãník o dvacetikilogramovém artefaktu
z dílny akademického sochaﬁe Nûmeãka.
Vítûznou cenu si hodlá Hejduk vzít s
sebou za oceán. Nikoliv v‰ak originál, ale
jeho v˘raznû zmen‰enou repliku:
“Vystavím ji na krbu vedle ostatních
trofejí.”

Czechs Sport
V‰ichni ho chválili
Po loÀském tﬁetím místû si o pﬁíãku
polep‰il Havlát. “Druhé místo je pro mû
ãest,” pﬁiznal útoãník Ottawy, pro nûhoÏ
byl Hejduk v leto‰ní sezónû jasnou
jedniãkou. “Je to hráã s darem od Boha
dávat góly,” glosoval struãnû hlavní trumf
ãerstvého vítûze Zlaté hokejky. O
spravedlivém vítûzi nemûl pochybnosti
ani leto‰ní drÏitel Stanleyova poháru
Patrik Eliá‰: “Hejduk je hokejista s
vytﬁíbenou technikou, jakou se mÛÏe
pochlubit málokter˘ hráã. Ani chvíli jsem
nezaváhal, Ïe anketu vyhraje on.” Také
Jaromír Jágr mûl pro Hejduka slova
chvály. “Vyhrát si zaslouÏil. Triumfovat
mezi stﬁelci v NHL, to není vÛbec
jednoduché. To uÏ musí‰ b˘t hodnû dobr˘
hokejista a nemít v˘kyvy,” ocenil v˘kony
svého nástupce. Na veãeru, kter˘ ukonãil
slavnostní raut v karlovarském hotelu
Pupp, byl nejv˘‰e postaven˘m hráãem z
ãeské extraligy brankáﬁ mistrovské Slavie
Roman Málek na ãtvrtém místû a ocenûn
byl i nejlep‰í ãesk˘ junior, kladensk˘
gólman Miroslav Kopﬁiva, letos draftovan˘
Minnesotou.
PO¤ADÍ ANKETY ZLATÁ HOKEJKA
1. Milan Hejduk Colorado 448 b.
2. Martin Havlát Ottawa 248
3. Patrik Eliá‰ New Jersey 233
4. Roman Málek Slavia 192
5. Petr S˘kora Anaheim 159
6. Jaromír Jágr Washington 145
7. Martin Straka Pittsburgh 136
8. Roman âechmánek Philadelphia 131
9. Richard Král Tﬁinec 128
10. Tomá‰ Kaberle Toronto 103

zaslouÏenû nerozhodnû, i kdyÏ domácí
mûli po vût‰inu zápasu optickou pﬁevahu.
Branky: 68. Îemlík - 59. Reiter. 4281
divák, poloãas 0:0.
Brno-ÎiÏkov 2:1
Brno dokázalo otoãit jednogólové manko
a díky vydaﬁenému závûru zápasu
dokázalo i poãtvrté zvítûzit. Branky: 35.
Do‰ek, 79. ·vancara - 4. Oravec.. 9695
divákÛ, poloãas 1:1.
Teplice-Opava 2:0
Jedin˘ muÏ oÏivil utkání. Slovák Benãík,
kter˘ pﬁi‰el den pﬁed utkáním z PetrÏalky,
proÏil v teplickém dresu bájeãnou
premiéru: v 58. minutû vystﬁídal Verbíﬁe a
o sedm minut pozdûji pohotovu ranou z
otoãky rozhodl! Branky: 65. Benãík, 70.
Dos Santos vlastní. 5125 divákÛ, poloãas
0:0.
Ostrava - Chmel Bl‰any 5:2
Dvacet minut proÏívali fotbalisté Bl‰an
na ostravsk˘ch Bazalech sladk˘ sen,
jenÏe zbytek utkání s Baníkem se pro nû
zmûnil v noãní mÛru. Ztratili dvoubrankové
vedení a nakonec po pûti trefách
domácích fotbalistÛ vysoko prohráli.
Branky: 35. a 72. Heinz, 21. Mario Liãka,
57. Zd. Pospûch, 90. Prohászka - 14.
Michal, 20. Polodna. 8451 divákÛ,
poloãas 2:2.
Jablonec-Synot 1:0
Jablonec se pﬁi premiérovém vystoupení
na zrekonstruovaném stadiónu doãkal
prvního vítûzství v sezónû. O v˘sledku
rozhodl uÏ v úvodu zápasu pohotovou
trefou ·enkeﬁík. Branka: 8. ·enkeﬁík.
2752 divákÛ, poloãas 1:0.
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Bl‰any- PlzeÀ 1:2
Stejn˘m v˘sledkem, jak˘m porazila pﬁed
t˘dnem Slavii, vyhrála PlzeÀ i v Pﬁíbrami
nad Bl‰any, které jako jedin˘ t˘m zÛstávají
bez získaného bodu. Branky: 22. My‰ák
- 12. Knakal, 55. Kozel. 932 divákÛ,
poloãas 1:1.
âeské Budûjovice-Teplice 1:1
Co naplat, Ïe domácí dﬁeli ze v‰ech sil.
Îe dali, opomeneme-li vlastenec
ostravského Bolfa v prvním kole, po 380
minutách leto‰ního roãníku premiérovou
branku a byli chviliãku od vysnûné první
v˘hry. V‰e jim k vzteku zmaﬁil hráã, kter˘
na jihu âech vyrÛstal - Lengyel. Branky:
20. Lafata - 87. Lengyel. 2923 divákÛ,
poloãas 1:0.
Liberec-Brno 0:0
Jen góly chybûly skvûlé bitvû, jejíÏ
nerozhodn˘ v˘sledek BrÀany uÏ nepustil
zpût do ãela tabulky. O skóre zÛstávají za
Ostravou. 6150 divákÛ.
Tabulka
1. Ostrava
5
2. Brno
5
3. Teplice
5
4. Slavia
5
5. Sparta
5
6. Liberec
5
7. Olomouc
5
8. PlzeÀ
5
9. ÎiÏkov
5
10. Pﬁíbram
5
11. Zlín
5
12. Jablonec
5
13. Opava
5
14. Synot
5
15. â. Budûjovice 5
16. Bl‰any
5

4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

1
1
2
1
3
3
2
1
0
2
2
2
1
2
1
0

0
0
0
1
0
0
1
2
3
2
2
2
3
3
4
5

13:5
9:2
8:3
7:2
9:2
5:2
7:5
7:9
6:6
7:6
2:4
3:7
4:11
3:8
2:11
3:12

13
13
11
10
9
9
8
7
6
5
5
5
4
2
1
0

5. kolo: Opava poprvé vyhrála,
bez bodu uÏ jen Bl‰any
Po vítûzství v Makedonii 3:2 uhrála

Sparta do Ligy mistru

Sparta na Letné s Vardarem Skopje
remízu 2:2. Fotbalisté Sparty v odvetném
zápase tﬁetího pﬁedkola Ligy mistrÛ
pﬁedvedli mátoÏn˘ v˘kon. Domácí mistr
musel dvakrát hasit jednogólovou ztrátu.
Nakonec domácí uklidnil Sionko a
vyrovnávacím gólem poslal Spartu do
nejprestiÏnûj‰í fotbalové soutûÏe Ligy
mistrÛ. DÛvod k radosti má i pokladna
klubu, která se tak naplní fotbalov˘mi
milióny.
Branky: 34. Poborsk˘, 83. Sionko - 30.
Georgijevski, 67. Anyanviu. Rozhodãí:
Bré - Dagorne, Galibert (v‰ichni Fr.). ÎK:
Zbonãák, Petrá‰ - Brankoviã, Rogerio.
Diváci: 12 345, poloãas: 1:1

4. kolo Gambrinus ligy
Sparta-Budûjovice 3:0
Ani na okamÏik nepﬁipustila Sparta v
pondûlní dohrávce jin˘ v˘sledek neÏ jasné
vítûzství nad bezradn˘mi Jihoãechy.
Branky: 15. Jun, 31. JeÏek, 46. Glu‰ãeviã.
5443 divákÛ, poloãas 2:0.
PlzeÀ - Slavia 2:1
Dal‰í propadák si po pohárové prohﬁe ve
Vigu pﬁipsala Slavia. Ztratila tûsné vedení
v Plzni a nováãkovi nabídla premiérové
vítûzství v tomto roãníku soutûÏe. Pﬁitom
na poãátku stﬁetnutí vÛbec nic
nenasvûdãovalo tomu, Ïe ztratí vÛbec
první body v tomto ligovém roãníku. Vedla
od ‰esté minuty, kdyÏ Skácel poslal míã
pod padajícím âalounem, a mohla dát
dal‰í branky. Branky: 37. Barteska, 59.
Knakal - 6. R. Skácel. 4071 divákÛ,
poloãas 1:1.
Zlín - Liberec 0:0
Duel se promûnil v galapﬁedstavení
brankáﬁÛ, kteﬁí na obou stranách udrÏeli
ãisté konto. 4085 divákÛ, poloãas 0:0.
Pﬁíbram -Olomouc 1:1
Utkání v Pﬁíbrami skonãilo celkem

Slavia-Jablonec 0:0
Velké trápení ze strany Slavie a úporné
bránûní Jablonce nabídl ãtvrteãní
fotbalov˘ veãer na Strahovû. Po dvou
poráÏkách diváci marnû ãekali na
excelentní v˘kon ãervenobíl˘ch, kter˘ by
pﬁinesl touÏebnû oãekávané vysoké
vítûzství. Toho se nedoãkali, naopak
Jablonec si poãtvrté v ﬁadû odvezl z
trávníku Slavie bod. 3518 divákÛ.
Olomouc-Sparta 1:1
ZaslouÏenou remízou skonãilo páteãní
utkání v Olomouci. Sparta vedla
parádním gólem Juna, ale domácí
Vyskoãil v nastaveném ãase vyrovnal a
stejnû jako na jaﬁe na Letné obral Spartu
o vítûzství. Branky: 90. Vyskoãil - 29. Jun.
Rozhodãí Hlaváã, Ïluté karty: Nûmec,
Hübschman - Reiter, ·piláãek, Hudec,
Caha, 11 293 divákÛ, poloãas 0:1.
Opava - Pﬁíbram 3:2
PﬁízeÀ fanou‰kÛ je vrtkavá. Nováãka z
Opavy vítal pﬁed zápasem s Pﬁíbramí
pískot publika, které si Ïádalo odvolání
trenéra Matûjãka, ov‰em po devadesáti
minutách boje byli Slezané hrdiny. Marila
opût dokumentovala, Ïe venku hraje hÛﬁ
neÏ doma, a tak se Opavané doãkali
prvního vítûzství. Branky: 35. a 61. Dort,
53. P‰eniãnyj - 27. Zavadil, 82. Otepka z
penalty. 3686 divákÛ, poloãas 1:1.
ÎiÏkov - Ostrava 1:2
Baník byl v prÛbûhu zápasu lep‰ím
t˘mem, na kolena ho nesrazila ani sporná
penalta. ÎiÏkov se nemohl se soupeﬁem
vÛbec rovnat. Branky: 79. Pikl z pen. - 22.
a 84. Heinz. 1680 divákÛ, poloãas 0:1.
1. FC Synot - Zlín 0 :0
Na drnovickém trávníku domácí Synot
nastoupil bez vyﬁazen˘ch Kowalíka a
Polácha. Z tribuny na nûj dohlíÏel nov˘
trenér Jarolím. Hosté ze Zlína pﬁedstavili
zase novou posilu Marcela Liãku, kter˘
pﬁestoupil v pátek ze Slavie. 1824 divákÛ.
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