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Z hlavního sletového vystoupení, které se konalo na stadionu Centennial Park v Etobicoke

Spanilá jízda pokraãuje
Rozhlasov˘ komentátor âeského rozhlasu 1 RadioÏurnálu po prvních 45 minutách úãinkování
ãesk˘ch fotbalistÛ na Mistrovství Evropy, kdy jsme
prohrávali s Loty‰skem o branku, bûdoval: “Toto
Mistrovství Evropy pro nás nemohlo zaãít hÛﬁe.” Mohlo.
Mohli jsme totiÏ prohrát. Podobn˘ scénáﬁ mûlo i utkání
s Holandskem, kdy jsme prohrávali 0:2 a vyhráli 3:2.
TotéÏ se stalo i v posledním utkání ve skupinû. Tentokrát
muÏstvo sloÏené z hráãÛ, kteﬁí vût‰inou nenastupují v
základní sestavû prohrávalo s Nûmeckem 0:1. Nakonec
vyhrálo 2:1.
V ãtvrtfinálovém utkání sice na‰i neprohrávali, ale v
prvním poloãase byli Dánové lep‰í, pﬁesto závûr utkání
patﬁil opût ãesk˘m fotbalistÛm a vyhráli 3:0. Mistrovství
Evropy tentokrát vûnujeme více místa ve sportovní
ãásti. Skuteãností je, Ïe se o âeské republice opût
mluví. Dokonce i Toronto Star otiskl dva ãlánky v
ãe‰tinû (s anglick˘m pﬁekladem Evy Mesticové). Bez
pov‰imnutí kanadského tisku zÛstala skuteãnost, Ïe v
âechách odstoupil pﬁedseda vlády Vladimír ·pidla a do
ãela sociálních demokratÛ se dostal Stanislav Gross.
Nechávám stranou politiku sociálních demokratÛ. Jistû
se objevily chyby, ale nebyly tak katastrofální, aby kvÛli
tomu musely b˘t pﬁedãasné volby. ZaráÏí mne spí‰
skuteãnost, Ïe vysoko‰kolsky vzdûlan˘ a inteligentní
ãlovûk je nahrazen nûk˘m, kdo si myslí, Ïe JeÏí‰
Kristus napsal Bibli okolo roku nula a nûk˘m, kdo neví,
kdy vznikla Karlova univerzita. MÛÏeme mít rÛzné
názory na Havla, Klause, Zemana ãi ·pidlu, ale byli to
politici, kteﬁí mûli aspoÀ základní vzdûlání. O dosavadním
ministru vnitra si to bohuÏel nemyslím. Pokud vÛdce

opozice Mirek Topolánek volá po silné vládû, která
pﬁinese prosperitu, tak mnû to spí‰e nahání husí kÛÏi
neÏ budí dÛvûru v ODS.
Aby toho nebylo málo, tak jsme tento víkend mûli i dvû
vrcholné akce na‰í komunity. Pravda, probíhající
Mistrovství Evropy ubralo poãet náv‰tûvníkÛ na obou
událostech. Obzvlá‰tû v nedûli, ale sobotní tradiãní
âesk˘ a Slovensk˘ den na Masaryktownu mûl skuteãnû
pûknou atmosféru. Pozitivní bylo, Ïe zde nezaznûla jen
ãe‰tina a sloven‰tina, ale i rom‰tina. Skupina Baro
Drovi - Druhá cesta, byla vynikající a bylo by dobré,
kdyby nûkdy vystoupila pﬁi samostatném koncertû.
Líbil se i slovensk˘ taneãní soubor V˘chodná. Hezké
poãasí bylo i bûhem hlavního vystoupení XI. sletu
sokolské Ïupy kanadské v Etobicoke. Nástup i
zastoupení SokolÛ z rÛzn˘ch jednot nejen z Kanady,
ale i z Evropy byl znaãn˘. Za zmínku stojí velká úãast ze
Spojen˘ch státÛ a z b˘valého âeskoslovenska. Je
vidût, Ïe rozdûlení v roce 1992 nemûlo na sokolskou
my‰lenku velk˘ vliv. Sokolové zde vystupovali opût
spoleãnû.
Kanadská politická scéna se v‰ak soustﬁedila na
volby, které slibovaly velmi tûsné v˘sledky.
Víkend je u konce, ale doufejme, Ïe není u konce
Spanilá jízda ãesk˘ch fotbalistÛ. Druhá branka Milana
Baro‰e byla skuteãnû ukázková. A pokud byste chtûli
ãtvrteãní utkání s ¤eckem vidût na velkoplo‰né
obrazovce, tak Woodhouse Restaurant (3089
Lakeshore Blvd. West, mezi Islingtonem a Kiplingem)
v Etobicoke, tuto atrakci pﬁislíbilo.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 10:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836. Farár: M. âajka.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko.
BohosluÏby 9:30 anglicky, 10:30 slovensky.
Lutheránsky kostol sv. Luká‰a, (Luteheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin.Duch. správce: Rev. L.
·vorãík, St. Adalbert R.C. Mission, tel.: (905)
523-1932 nebo (416) 532-5272; 464 Plains
Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a HIinchey): 3. nedûle v 9:00.
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Liberálové vyhráli, ale…
V pondûlí pozdû veãer jsme se dovûdûli
v˘sledky kanadsk˘ch federálních voleb.
Podobnû jako v minul˘ch volbách i tentokrát
zvítûzili liberálové a získali podle
pﬁedbûÏného sãítání 135 kﬁesel.
Ministersk˘ pﬁedseda Paul Martin byl s
tímto v˘sledkem nesmírnû spokojen,
protoÏe pﬁedbûÏné odhady mu dávaly ‰anci
na 110-115 kﬁesel. Volby jsou naopak

zklamáním pro konzervativce, kteﬁí získali
97 kﬁesel. Zdá se, Ïe o vítûzství liberálÛ
rozhodli voliãi v Ontariu, pro které byl
Stephen Harper neãiteln˘ a v nûkter˘ch
otázkách nepﬁijateln˘.
Liberálové hlavnû ztratili díky korupãnímu
skandálu v Quebeku, kde byl Quebeck˘
blok neobyãejnû úspû‰n˘, získal 54 kﬁesel
a jeho pﬁedstavitelé okamÏitû zaãali hovoﬁit

ANNOUNCING THE 13TH ANNUAL

July 1, 2004
o novém referendu.
PﬁestoÏe Jack Layton a NDP získali 21
kﬁesel, nedá se tento v˘sledek brát jako
úspûch. NDP ‰la do voleb s vût‰ími
ambicemi, ale ﬁada voliãÛ dala pﬁednost
liberálÛm z obavy pﬁed konzervativci. Za
zmínku stojí, Ïe jedno kﬁeslo získal
nezávisl˘ kandidát.
Otázkou je, jak liberálové vyﬁe‰í tuto
patovou situaci a jestli pÛjdou do koalice s
abe
NDP.

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
www.zpravy.ca

THE IVAN PROCK SCHOLAR’S AWARDs
PACE Credit Union (Spadina Branch)
Designed to assist in the university education of Czech and Slovak
members and family of the Spadina Branch of Pace Credit Union.
Applicants must be high school honours students starting at a postsecondary institution.
Details and application forms are available at the Credit
Union office.
DEADLINE FOR SUBMISSIONS IS AUGUST 2, 2004

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10 hodin

***

Aktualizované stránky
âSSK
Zpravodajství Ústﬁedí âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû
www.cssk.satellite1-416.com
www.cssk.ca
***

Nové divadlo
Nové i star‰í hry, které uvedlo Nové
divadlo v Torontu
www.divadlo.satellite1-416.com
***

Kalendáﬁ

opakování v úter˘ v 7:30 hodin

Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a 218)

www.kalendar.satellite1-416.com

E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

***

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Úﬁední hodiny jsou v úter˘ od 19 do 20 hodin (po pﬁedchozím
ohlá‰ení) 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

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
E-mailové adresy: Ústﬁedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa âSSK: www.cssk.ca
nebo www.cssk.satellite1-416.com

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 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) towards our mailing costs.

Kalendáfi
26.6.-31.7.
Dûtsk˘ tábor Host˘n u Montrealu
Tel.: (514) 362-0155
nebo
(450) 465-4844
***
1.7. (ãt)
Gapsygrass
Unionville - Main Street
***
1.7. (ãt) 14:45
âR-¤ecko
Semifinále ME v kopané, TSN
***
4.7. (ne) 14:45
Finále ME v kopané, TSN
***
8.-15. 8.
Tábor pro mládeÏ od 12 let
Edmontonská odboãka âSSK
***
15.-21. 8.
Tábor pro mládeÏ od 8 do 12 let
Edmontonská odboãka âSSK
***
28. a 29. 8. (so a ne)
âeskoslovensk˘ Rockfest
Yorkville, IL
Tel.: 1-877-862-7973
www.csworldnet.com
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
29.6-2004 v 1:03
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
15. 7. 2004
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Bilance ‰estiletého pÛsobení velvyslance Ing. Vladimíra Kotzyho v Kanadû
Moje první setkání s velvyslancem Ing. Vladimírem Kotzym nebylo úplnû sametové. Ti z nás, kteﬁí Ïili celou komunistickou éru
v exilu pﬁirozenû vidí svût odli‰nû neÏ ti, kteﬁí zÛstali doma a pﬁirozenû chvíli trvá, neÏ si na sebe zvykneme a vidíme své
skuteãné ãi domnûlé poklesky v laskavûj‰ím svûtle. Je tu ov‰em i rozdíl v nazírání na funkci diplomatick˘ch zástupcÛ na‰í rodné
zemû v Kanadû: my je nûkdy vidíme ne jako vyslance, ale jako nositele moci, schopné plnit na‰e poÏadavky vÛãi rodné zemi
a klademe jim za vinu, kdyÏ je nesplní; nebo jako protektory, kteﬁí si vyhrazují právo dohledu nad na‰í krajanskou ãinností. Oni
zas nás moÏná vidí buì sice jako souãást spoleãného národa, ale souãást skládající se z hudrujících nespokojencÛ, kteﬁí si
celkem dobﬁe Ïili ve svobodû, ale chtûli by i v˘hody tûch doma, nebo jako skupinu lidí, která s národem uÏ desítky let nemá
celkem nic spoleãného, ale poﬁád by chtûla Praze nebo Bratislavû radit, jak má vûci dûlat.
roz‰íﬁení sortimentu a mnoÏství ãeského
spotﬁebního zboÏí prodávaného v ﬁetûzcích
HBC v Kanadû.
V˘sledkem spolupráce HBC s ãesk˘mi
organizacemi v Kanadû, ZU (Zastupitelsk˘
Úﬁad) âR, Czech Trade, âSA, Czech
Tourism) byla i prezentace âR v pûti
v˘lohách nejvût‰ího obchodního domu The
Bay (Queen St.) v Torontu u pﬁíleÏitosti
vstupu âR do EU ve dnech 19.4. - 15.5.
2004. Tuto akci, pí‰e velvyslanec Kotzy,
povaÏuji za jeden z nejvût‰ích úspûchÛ ZU
Ottawa v dobû mého pÛsobení v Kanadû.
Velvyslanectví rovnûÏ vyuÏilo vstupu âR
do NATO a Evropské unie k propagaci âR
jako tradiãnû demokratické vyspûlé zemû
v centru Evropy.
Velvyslanectví se zaslouÏilo - pﬁes
omezené finanãní moÏnosti - o vystoupení
ãesk˘ch umûlcÛ a pﬁedstavení ãeského
umûní kanadské veﬁejnosti: vystoupení
Talichova a PraÏákova kvarteta, houslisty
Îenatého, klavíristÛ Krajného, Novotného,
koncerty a kulturní programy poﬁádané ve
velvyslancovû rezidenci (napﬁ. premiéra
filmu o ãeském hudebním skladateli
Ulmannovi, kter˘ byl umuãen v
koncentraãním táboﬁe). Mezi pﬁítomn˘mi
na tûchto akcích byly vÏdy ‰piãky kanadské
vlády, parlamentu a dal‰í v˘znamní
pﬁedstavitelé kanadské spoleãnosti.
Premiéru filmu o Ulmannovi nav‰tívila i
generální guvernérka Kanady s manÏelem.
ZU Ottawa uspoﬁádal i celou ﬁadu v˘stav a
filmov˘ch pﬁedstavení a podílel se na
realizaci pﬁedstavení ãesk˘ch divadelních
a baletních souborÛ. V roce 2000 byl ZU
Ottawa jedním ze zakladatelÛ a duchovních
otcÛ Filmového festivalu Vy‰ehradské
ãtyﬁky, kter˘ si za pût let své existence
získal velikou popularitu a ãeské filmy vÏdy
patﬁí k nejnav‰tûvovanûj‰ím. DÛleÏit˘m
zpÛso-bem ‰íﬁení pozitivní image âR v
Kanadû byla i úzká spolupráce ZU Ottawa
s kanadsk˘mi univerzitami v uspoﬁádání
úspû‰n˘ch akcí, napﬁ. s Centrem pro
rakouská a stﬁedoevropská studia pﬁi
University of Alberta v Edmontonu a s
Centrem pro ruská a v˘chodoevropská
studia pﬁi Carleton University v Ottawû, s
University of Ottawa, s McGill v Montrealu
a s dal‰ími.
V˘znamnou souãástí ãinnosti ZU Ottawa
byla samozﬁejmû i spolupráce s ãeskou
krajanskou komunitou po celé Kanadû. V
této oblasti jsem se vÏdy snaÏil o
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konstruktivní a vûcn˘ dialog, pﬁi kterém ne
vÏdy musí kaÏd˘ s kaÏd˘m souhlasit, kter˘
by v‰ak mûl mít spoleãn˘ cíl: Prospûch pro
obû strany a podpora a pomoc âeské
republice. Vûﬁím, Ïe se v prÛbûhu ‰esti let
mého pÛsobení v Kanadû ﬁada vûcí
vyjasnila. Podaﬁilo se nám také rok od roku
zvy‰ovat finanãní pﬁíspûvky z âR pro
ãinnost krajansk˘ch sdruÏení a spolkÛ v
Kanadû. Jsem si ov‰em souãasnû vûdom
i toho, Ïe nûkteré záleÏitosti zÛstávají z
pohledu krajanské komunity nedoﬁe‰eny.
Mám tím na mysli pﬁedev‰ím otázku dvojího
obãanství pro nûkteré specifické pﬁípady a
moÏnost korespondenãní volby do orgánÛ
âeské republiky. Tyto záleÏitosti ov‰em
podléhají
rozhodnutí
ãesk˘ch
zákonodárn˘ch orgánÛ.
A teì na závûr je‰tû zmínka o tom, co se
do skonãení mé mise nepodaﬁilo vyﬁe‰it ãi
ukonãit. Pﬁedev‰ím jsem zklamán v˘vojem
(resp. nulov˘m v˘vojem) ve vûci odstranûní
vízové povinnosti pro obãany âR pﬁi
cestách do Kanady. ·est let m˘ch
usilovn˘ch a vyãerpávajících jednání s
kanadsk˘mi orgány, ani pﬁímá jednání
pﬁedstavitelÛ âR pﬁi jejich náv‰tûvách v
Kanadû nepﬁinesla jakékoliv pozitivní
ovoce. Ani poslední jednostranné zru‰ení
vízové povinnosti pro kanadské obãany k
1.5.2004 kanadsk˘mi orgány nikterak
neotﬁáslo a zdá se, Ïe i pﬁes v˘znamnou
podporu ze strany Evropské komise v
Bruselu je pﬁed námi v tomto smûru je‰tû
dlouhá cesta. To je tedy neblahé dûdictví,
ve kterém se bude muset nadále angaÏovat
mÛj nástupce. Systematick˘ a dÛrazn˘
lobbying ze strany krajanské komunity by
rovnûÏ ne‰kodil.
Poslední vûcí, která k datu mého odjezdu
z Kanady zÛstává otevﬁenou, je záleÏitost
honorárního konzula âR ve Vancouveru.
Jde o záleÏitost komplikovanou, ke které
jiÏ bylo popsáno nûkolik desítek stran. Chci
jen znovu ubezpeãit, Ïe ãeská strana (MZV
v Praze i ZU âR v Kanadû) pﬁistupuje k
pﬁipomínkám nûkter˘ch pﬁedstavitelÛ ãeské
komunity ve Vancouveru se v‰í váÏností a
s plnou odpovûdností.
Domnívám se, Ïe za v˘‰e uvedenou
bilanci se velvyslanec Ing. Vladimír Kotzy
nemusí stydût. Rád bych podûkoval i jeho
paní:
je
nadmíru
sympatickou
reprezentantkou své zemû.
Josef âermák
***

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, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924, fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Toronto, ON
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, BC
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 Columbia
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB 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, MB 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, ON 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

Z cviãení Ïen na Masaryktownu
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Na okraj

Bûhem posledních ‰esti let jsem se s
velvyslancem Kotzym setkal nebo s ním
telefonicky hovoﬁil dost ãasto a vycházeli
jsme spolu dobﬁe. Myslím, Ïe v Kanadû
udûlal kus dobré práce. Pﬁed jeho odjezdem
jsem ho poÏádal, aby se pokusil udûlat
jakousi soukromou bilanci aktivit, úspûchÛ
ãi neúspûchÛ Velvyslanectví âR v Ottawû
za dobu jeho pÛsobení.
Velvyslanec Kotzy odpovûdûl dopisem,
kter˘ budu buì citovat nebo alespoÀ
interpretovat. Velvyslanec má radost z toho,
Ïe cel˘ch ‰est let se velvyslanectví podaﬁilo
udrÏovat ãilou frekvenci vzájemn˘ch
náv‰tûv pﬁedstavitelÛ obou zemí. Jednalo
se jak o náv‰tûvy na nejvy‰‰í úrovni (napﬁ.
Prezident Havel, ministﬁi Ba‰ta, Vetch˘,
KuÏvart, Rusnok, Dostál, pﬁedsedové
Senátu âR Bene‰ová, Pithart v Kanadû;
premiér Chrétien, ministﬁi Stewart a
Petigrew, Speakers of the Parliament Hays
a Parent v âR), tak o nesãetné náv‰tûvy na
pracovní úrovni námûstkÛ ministrÛ, ﬁeditelÛ
odborÛ a dal‰ích pﬁedstavitelÛ státních
orgánÛ Kanady a âR a odpovídajících
pﬁedstavitelÛ âR v Kanadû. Za velmi
pozitivní povaÏuje také ãil˘ styk a v˘mûnu
delegací pﬁedstavitelÛ nejrÛznûj‰ích komisí
obou parlamentÛ. Obzvlá‰tû Senát
Parlamentu âR byl v tomto smûru
mimoﬁádnû ãinn˘.
Za jeden z hlavních úkolÛ svého úﬁadu
velvyslanec Kotzy povaÏuje podporu
ãeského exportu, a s tím související
prohlubování povûdomí kanadské
obchodní a investorské komunity o
moÏnostech a pﬁíleÏitostech, které nabízí
âeská republika a zvy‰ování povûdomí
ãesk˘ch podnikatelÛ o moÏnostech
Kanady. Sem spadá i spolupráce s
kanadsko-ãesk˘mi obchodními komorami
v Kanadû a ãesko-kanadskou obchodní
komorou v Praze (pﬁedná‰ky a vystoupení
ve v‰ech v˘znamnûj‰ích místech Kanady).
V záﬁí roku 2000 velvyslanectví
zorganizovalo první velkou kanadskou
obchodní a podnikatelskou misi do âR (55
firem pod vedením ministra mezinárodního
obchodu Pettigrewa) a v r. 2002 jako
reciprocitu náv‰tûvu velké ãeské obchodní
mise v Kanadû (25 firem pod vedením
ministra prÛmyslu a obchodu Rusnoka).
Poãátkem roku 2004 se uskuteãnila velmi
úspû‰ná t˘denní náv‰tûva nejvy‰‰ího
managamentu The Hudson’s Bay
Company (HBC) v âR, jeÏ by mûla vést k

satellite

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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1-416

Medical
Pﬁíjemné kvalitní
zubní o‰etﬁení
nabízí

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

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

(416) 487-7900

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

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

Business

ABE
Letáky, broÏury, jídelní lístky,
tiskoviny, vizitky.
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: a.b.e@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Canada-Czech Republic
Chamber of Commerce
Kanadsko-ãeská
obchodní komora
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net
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âesk˘ a Slovensk˘ den Kanady byl jedním slovem nádhern˘
Ten leto‰ní snad byl sedmapadesát˘. Probouzel se v ranním letním oparu v údolíãku Masaryktownu. Byla sobota a svûÏí zeleÀ
doslova záﬁila. Matka pﬁíroda poslala pozdrav âeskému a Slovenskému dni Kanady po svém. Usoudila, Ïe pár kapek trávû
i lidem jen prospûje a seslala jich radûji celé vûdro. Mraky se táhly ‰irou oblohou a jejich barva jen Ïivila domnûnku, Ïe de‰ti
hned tak konec nebude. Ostatnû, ani teplo moc nebylo. Pﬁes halenku se ta pﬁehozená bunda dobﬁe hodila. Vûtﬁík byl kolem
té desáté hodiny ranní je‰tû ponûkud chladn˘.
desáté i stánkaﬁi. Pﬁetahovali své zboÏí z
útrob dodávek na ubrusy pokryté stoly.
Nestaãili v‰echno vzít hned napoprvé,
vraceli se mnohokrát, a v tom ranním
de‰ti to moc pﬁíjemné nebylo. Nicménû
nadûje, Ïe onûch ohlá‰en˘ch tﬁicet
procent de‰tû pﬁes den vypr‰í hned ráno
a Ïe pozdûji se vyjasní a vládu pﬁevezme
sluníãko, jim náladu vrátilo. A tak se s
pﬁib˘vajícím ãasem jejich tváﬁe
vyhlazovaly úsmûvem a pohodou,
protoÏe pﬁedpovûì tentokráte nelhala.
S pﬁib˘vajícím sluneãním svitem pﬁib˘valo
i hostÛ. Vmíchali se dohromady se sokoli,
kteﬁí pﬁiletûli z âeska na svÛj velk˘ slet.
Tady na Masaryktownu byla jejich
hostující zastávka. Mimochodem, Ïeny z
âeské obce sokolské potû‰ily na‰e srdce
ukázkou nádherné skladby s názvem
MÛj domov. V jedné chvíli se ãervené a
modré ‰átky rozevlály nad jejich hlavami
Taneãní soubor V˘chodná
tak, Ïe si ãlovûk pﬁipadal jako na velkém
Îe se s pﬁípravami neotálelo, bylo takÏe pro jednou ... Ale bude hotové aÏ divadle. Cviãení bylo nádherné a hudba
nasnadû. Velk˘ táborák byl sice pro jistotu za takov˘ch ‰est, moÏná i více hodin. k nûmu kouzelná. Moc se vám to povedlo,
pﬁekryt plastikovou plachtou, ale uÏ i tak Pozdûji se ukázalo, Ïe i kdyÏ ne vût‰ina dojaly jste nejen mû...
bylo moÏné tu‰it, Ïe hranice - protoÏe prasátko bylo jediné, pﬁesto Nu a zb˘vá nahlédnout do restaurantu
svatováclavského ohnû naveãer bude v‰ak mnozí si na produkt otevﬁeného Praha. âlovûka uÏ ani „nedojímá“, Ïe je
opravdu
impozantní.
Nûkolik ohnû rádi tu frontu vystáli.
v‰echno pﬁipraveno na jedniãku. Je na to
dobrovolníkÛ je‰tû pobíhalo sem tam, O kousíãek dále, tam co se svaÏuje jednodu‰e zvykl˘. Také se toho v‰eho
protoÏe je‰tû bylo zapotﬁebí upevnit bílou kopeãek dolÛ, tam vlevo pod bazénem, ujímají profesionálové. A i kdyÏ ne
plachtu nad pomyslné pódium - a to ne uÏ se houfovali hráãi kopané. Turnaj mûl vÏdycky se jim dostane alespoÀ
jen proto, aby chránila úãinkující ráz neskr˘vané bojovnosti a soupeﬁivosti podûkování, pﬁesto nás nikdy nezklamali.
zpÛsobem hned dvojím - pﬁed de‰tûm i mezinárodních t˘mÛ - se‰li se âe‰i a Byli pﬁipraveni i na nemoÏné. I ten nejvût‰í
pﬁed sluncem, ale také proto, Ïe vymezuje Slováci, Maìaﬁi i Poláci, a to i pﬁesto, Ïe nápor zvládali s úsmûvem.
právû ono pomyslné pódium - bylo nám mnozí z nich tﬁímali v rukou povzbuzení, Vyjmenovávat program, kter˘m
objasnûno po té chvíli, kdy se jednodu‰e vyrábûjící se z chmelov˘ch ‰i‰tiãek. tentokráte organizátoﬁi MMI v ãele s Julií
v závanu vûtru sesula. TakÏe slunce- Nûkter˘m to také podle toho i mluvilo. Novotnou pﬁipravili, není zapotﬁebí. Od
neslunce a dé‰È-nedé‰È dal‰í sekundy, Ostatnû, nebylo dÛleÏité vyhrát, ale momentu, kdy zaznûly sváteãní zvony
minuty a hodiny programu slavnostního zúãastnit se, ale hlavnû pobavit.
svolávající k ranním bohosluÏbám v
dne se odehrávaly bez pokr˘vky.
Dûtem rostla závodi‰tû ve stejném kapliãce pod ‰ir˘m nebem, aÏ do
Hned vlevo pod kopcem, a letos naprosto prostoru, jak jej znaly jiÏ z minul˘ch let - momentu, kdy zaznûly témûﬁ v noci první
poprvé, se chystalo roÏni‰tû na opékání v kopeãku mezi stromy. Právû tam se tóny diskotéky, byl ãlovûk postaven do
prasete. Prostor, kolem kterého chodili otevírala plo‰inka, na níÏ vyz˘vavû situace napoﬁád vstﬁebávat - nejãastûji
lidé s tûÏce skr˘van˘m obdivem, dopadalo krátce po poledni slunce. hudbu, zpûv, tance - aÈ uÏ byla ãeská,
nedokázali potlaãit pocity ze zdroje NepraÏilo tady v‰í silou, jak tomu bylo slovenská, anglická ãi romská, moderní,
budoucí pochoutky - vepﬁové, to vepﬁové, pak na nekryté plo‰e nejvût‰í, na hlavním jazzová, lidová - v‰echno to bylo pÛvabné.
které v sobû pro na‰e tûlo skr˘vá tolik „jevi‰ti“ tohoto vydatnû nav‰tíveného V‰echno se podaﬁilo a vût‰ina z tûch
neÏádoucích prvkÛ, se nyní zcela veﬁejnû sobotního divadla.
patnácti set hostÛ vydrÏela aÏ do
nabízí v‰em jako jedineãná pochoutka, Do Ïivota se probouzely jiÏ krátce po pozdního odpoledne sedût, usmívat se,
bavit se, odpoãívat, sledovat úãinkující,
nakupovat, pohovût si v restauraci na
dobré kávû povídat si se znám˘mi, s
nimiÏ se vidûla naposledy vloni pﬁi stejné
pﬁíleÏitosti...
A o to tady ‰lo pﬁedev‰ím - sejít se,
potû‰it se navzájem, na chvíli
zapomenout na angliãtinu a naopak si
pﬁipomenout starou rodnou vlast i s její
kulturou a tak libû znûjícím jazykem... o
to tady ‰lo v‰em, kteﬁí se na organizaci
podíleli: Petru ¤ípovi, Ondﬁeji Mare‰ovi,
Dá‰e Vavru‰ové a její dceﬁi Suzy, Tonymu
Romská skupina Baro Drovi - Druhá cesta
Poupovi, Martinu Rejzkovi, Petru
Kohoutovi, Libu‰i Reichlové s jejími
pomocnicemi, Bohdanu ZatovkaÀukovi,
Dá‰e Truhláﬁové i Petru Smetanovi... a
také tûm dívkám u pokladny u brány.
Vím, Ïe urãitû tady nejsou jména v‰echna
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
- aÈ mi tedy ti nejmenovaní prominou Zku‰enost v prodeji nemovitostí od roku 1980 závûrem lze ﬁíci jednodu‰e - udûlali jste
kus velice dobré práce, coÏ dokazuje
Specializuje se na západní Toronto a Mississaugu nejen celková náv‰tûvnost, ale zejména
pﬁítomnost mlad˘ch lidí a mlad˘ch rodin
Zamûstnání a Pager: 416/235-2500
s jejich dûtmi. (PS: Propagace tentokráte
Pﬁímá linka: 905/274-6555
nezahálela, ãesk˘ televizní magazín si
svÛj díl práce odvedl také na v˘bornou.)
Vûra Kohoutová
West Realty Inc., REALTOR
***
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Obituary

Za profesorem Glebem Îekulinem

14. ãervna 2004 zemfiel v Torontu
Gleb Îekulin, Profesor Emeritus
Torontské university ve vûku 82 let.
Narodil se v Praze, syn rusk˘ch
rodiãÛ, obûtí Leninovy revoluce. V
Praze vystudoval francouzské lyceum,
a po návratu z Nûmecka, kde byl za
války totálnû nasazen, Vysokou ‰kolu
obchodní. V roce 1948 rodinu
komunismus dohonil a tak byli
v‰ichni znovu na útûku. JenomÏe to
nebyl jen tak ledajak˘ útûk. Gleba
zav fi eli, ale na ‰ t û stí sympatická
soudkyn û , která n û jak obratn û
pouÏila Glebovo totální nasazení za
války jako dÛvod, Ïe nemÛÏe b˘t
povaÏován za politického vûznû, ale
jen za obyãejného lumpa prostû
umoÏnila, aby byl propu‰tûn. Jediná
cesta, jak se dostat z âeskoslovenska,
vedla pfies Dunaj. Na‰li si pfievozníka,
zvolili noc ze soboty na nedûli, kdy
v‰ichni fiádní stráÏci nového lep‰ího
Ïivota byli pod vlivem alkoholu a
ãlunem se pfieplavili do Rakouska,
bohuÏel do sovûtské zóny. A tak
museli je ‰ t û jednou p fi echázet
nelegáln û hranice. Tentokrát do
Vídnû. Podafiilo se a ponûvadÏ Glebova
manÏ elka byla dcerou továrníka
Antonína Jelínka, kter˘ mûl známé i
rodinné p fi íslu ‰ níky v r Û zn ˘ ch
evropsk ˘ ch m û stech, dostali se
pomûrnû snadno do francouzské zóny
a nakonec do Anglie, kde v té dobû
Antonín Jelínek Ïil. Jedna zajímavá
(alespo À pro mne) informace:
rakouské úfiady alespoÀ v nûkter˘ch

p fi ípadech vydávali uprchlík Û m
rakouské pasy, jako kdyby byli
rakousk˘mi obãany.
V Anglii si Gleb na liverpoolské
univerzitû (kde si pfiivydûlával jako
domácí uãitel) udûlal Master’s degree
v ru‰tinû a po pfiíchodu do Kanady
byl jmenován Associate Professor
ru‰tiny na McGill University. Svá
nejplodnûj‰í léta strávil na University
of Toronto jako profesor ru‰tiny a
ãe‰tiny a pût let zastával úfiad fieditele
Centra pro ruská a v˘chodoevropská
studia.
Pohfiební obfiad byly vykonán v ruské
pravoslavné katedrále Krista
Spasitele v Torontû. Knûz vykonávající
obfiad se zvlá‰È podivoval, jak Gleb
byl pfiipraven na cestu na druh˘ bfieh
a jak se na ni tû‰il. Za rodinu, vdovu
Lilit a pfieÏívající ãtyfii dûtí (Antonín,
Mikulá‰, Lilit a Gleb) se rozlouãili
Mikulá‰ a Lilit). Jejich vzpomínky
mísily smutek i úsm û vy, oba
vzpomnûli Glebova hrozícího prstu,
pouÏívaného hlavnû na vnouãata, jímÏ
doprovázel svá pouãení a varování.
Ten hrozící prst je jak˘msi symbolem
rodiny. PouÏila ho nedávno jedna z
jeho vnu ã ek, kdy Ï nespokojen û
oslovila koláãek, kter˘ dostala ve ‰kole
jako odmûnu.
Profesor Îekulin mûl dlouh˘ a bohat˘
Ïivot. Na univerzitû, v krajanském
Ïivotû - vzpomínám si na jeho fieã pfii
protestu proti sovûtskému fiádûní v
Afganistanu. Vzpomínám si na nûj
jako okouzlujícího spoleãníka pfii

Ode‰el Karel DráÏìansk˘

Vût‰ina posluchaãÛ Svobodné Evropy
ho znala jako Karla Janovského.
Narodil se 5. prosince 1926 v Novém
Knínû u Dobfií‰e. Na jafie 1949 uprchl
pfied zatãením z âeskoslovenska do
americké zóny Nûmecka. Krátce poté
dostal v ¤ímû stipendium a studoval
na Lateránské univerzitû filozofii.
KdyÏ v kvûtnu 1951 zaãala vysílat
Svobodná Evropa, patfiil k jejím
prvním zamûstnancÛm a pak jako
jedin˘ pÛsobil v mnichovské centrále
nepfietrÏitû do 30. ãervna 1994. Témûfi
ãtyfii desetiletí byl vedoucím sportovní
redakce.
První vût‰í spolupráce mezi mnou a
Karlem byla v roce 1984 na

Karel DráÏìansk˘

olympijsk˘ch hrách v Los Angeles.
Tehdy socialistické zemû olympiádu
bojkotovaly. Obstarával jsem tam Ïivé
vstupy ze stadiónu a o nûkolik t˘dnÛ
pozdûji jsem jiÏ mûl zpravodajství z
Kanadského poháru. Ve sportovní
redakci tehdy pracoval také Karel
Kryl. Mûl jsem na starosti NHL. Na
oba Karly bylo spolehnutí a mám
pocit, Ïe nám spolupráce docela
klapala.
Karel Drá Ïì ansk ˘ byl chodící
knihovna. Znal v‰echny v˘sledky. Mûl
rád
atmosféru
hokejov ˘ ch
mistrovství, z kter˘ch po odchodu do
penze, posílal pro Satellite podrobná
zpravodajství. Letos to mûlo b˘t jeho
padesáté MS. Velice se na nûj tû‰il,
ale nemoc mu uÏ nedovolila, aby se
ho zúãastnil. Pfiesto do poslední chvíle
sledoval sportovní d û ní. Je ‰ t û v
nemocnici v Mnichovû si nechal od
sestry zjistit, jak dopadl zápas na‰ich
fotbalistÛ s Loty‰skem. V roce 1995
vydal knihu SVOBODNÁ EVROPA,
SLOBODNÁ EUROPA …a nyní se uÏ
hlasí o slovo Karel Janovsk ˘ DráÏìansk˘.
Odchází generace novináfiÛ, které
znali posluchaãi spí‰ podle hlasu.
Mûl jsem to ‰tûstí nûkteré poznat
osobnû a s nûkter˘mi spolupracovat.
Pfii pfií‰tím MS v hokeji nám bude
podrobné zpravodajství Karla
DráÏìanského chybût. Zemfiel 18.
ãervna 2004 ve vûku 77 let.
Jeho manÏelce Hanû a dcefii Klaudii
vyslovujeme upfiímnou soustrast.
Ale‰ Bfiezina
***

p fi edváno ã ních
setkáních
u
profesorské man Ï elské dvojice
·irekov˘ch. Ale nejvíc mi utkvûl v
mysli pohled na profesora Îekulina a
jeho paní, jak asi pfiede dvûma roky
odcházejí z nûjaké univerzitní oslavy.
Profesor Îekulin byl dosud statn˘ a
tak jim to spolu slu‰elo a tak zfiejmá
byla láska mezi nimi, Ïe jsem se za
nimi rozbûhl, abych jim to fiekl.
Profesor Î ekulin docílil mimofiádn˘ch Ïivotních úspûchÛ, ale já
bych se s ním cht û l rozlou ã it
parafrázováním Masarykova rozlou ã ení s profesorem Peka fi em:
“Profesore Îekuline, byl jste hodn˘
ãlovûk.”
Josef âermák
***
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,30 CDN $
4,24 CDN $
18,87 Kã
23,58 SK
1,38 -CDN $
1,64 CDN $

Toronto Star - 24.6.2004

1 CDN $
1 US $
1 EURO
100 Sk
Quick - 25.6.2004

19,39 Kã
26,11 Kã
31,69 Kã
79,44 Kã
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Denní kronika
28. 6. 2004

·pidla padl, pﬁichází Gross
Praha-právo/Jitka Götzová, Petr Jani‰Pﬁesnû v poloãase od posledních voleb v
roce 2002 bude mít âesko novou vládu.
Premiér Vladimír ·pidla (53) v sobotu
rezignoval na funkci ‰éfa soc. dem. a ve
stﬁedu podá s celou vládou demisi i jako
ministersk˘ pﬁedseda. Vládní krize, kterou
demise vyvolá, se mÛÏe navzdory
optimismu jeho stranického nástupce stát
vleklou a vyústit v pﬁedãasné volby.

Sociální demokracii od soboty vede
statutární místopﬁedseda Stanislav Gross
(34), kter˘ získal dÛvûru zhruba dvou
tﬁetin ãlenÛ ÚVV, kter˘ ho povûﬁil
jednáním o nové vládû.
·pidla se rozhodl odejít v sobotu
odpoledne, po veﬁejném hlasování
ústﬁedního v˘konného v˘boru âSSD o
usnesení, jeÏ mûlo potvrdit setrvání âSSD
v tﬁíbarevné koaliãní vládû sestavené
·pidlou. Pro bylo jen 40, proti 43 a zdrÏelo
se 61 ãlenÛ v˘boru.
Hlavní vliv na hlasování mûl debakl âSSD
v evropsk˘ch volbách, dojem ãlenÛ ÚVV

z kritiky b˘valého pﬁedsedy Milo‰e
Zemana, kter˘ po souhlasu ÚVV na
jednání pﬁispûchal z Vysoãiny, a také
Grossova pﬁipravenost pﬁevzít otûÏe.
·pidla pﬁedtím v tajném hlasování jako
jedin˘ z vedení nedostal dÛvûru vût‰iny
ãlenÛ ÚVV.
I kdyÏ podle stanov odstupovat nemusel,
neboÈ k tomu bylo tﬁeba nedÛvûry tﬁí
pûtin hlasujících, coÏ bylo 108 hlasÛ, a
jemu nedÛvûru dalo jen 103 (57,8
procenta) ãlenÛ ÚVV, ·pidla se rozhodl
odejít i tak. Podporu mu totiÏ vyslovilo jen
66 hlasujících a to se mu nakonec zdálo
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málo. „Nemám-li podporu svého vlastního
politického hnutí, tûÏko mohu dûlat
premiéra vlády zaloÏené na 101hlasové
vût‰inû. TudíÏ jsem se rozhodl, Ïe ve
stﬁedu na vládû formálnû projednám
podání demise a sdûlím to prezidentu
republiky,“ zdÛvodnil svÛj krok dvû hodiny
po hlasování ·pidla.
Své setrvání ve funkci pﬁedsedy strany
spojil s premiérsk˘m postem, jinak by se
podle nûj jednalo o cestu, která by nevedla
k produktivnímu v˘sledku. Pﬁed
hlasováním o vládní koalici se se‰lo
vedení soc. dem. s ‰éfy krajsk˘ch
organizací. „Ta diskuse nemûla jednotn˘
závûr, pﬁevládl ale názor nepokraãovat
ve vládû,“ ﬁekl Právu úãastník jednání, na
kterém Gross odmítl rozdûlení stranické
a premiérské funkce po vzoru SPD. SvÛj
postoj Gross zopakoval i na plénu, kdy
ﬁekl, Ïe by jako statutární místopﬁedseda
nemohl pﬁi takovém modelu stranu vést.
ÚVV povûﬁil Grosse, aby vedl dal‰í
jednání o nové vládû. Gross ve svém
projevu podle poslance Miroslava
Svobody (âSSD) hovoﬁil o men‰inové
variantû. „¤ekl, Ïe chce jít do men‰inové
vlády spoleãnû s lidovci,“ popsal
Svoboda. Hlasy pro takovou vládu podle
Svobody Gross nechce hledat u
komunistÛ.

Policie: Gangu ‰éfoval b˘val˘
poslanec

Petr ChudoÏilov: âlovûk z hradu

Z knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin

PRAHA-Lidovky/iln, ãtk-B˘val˘ poslanec
ãeského parlamentu Pavel Maixner je
podle informací âTK podezﬁel˘, Ïe byl
hlavou sítû nelegálních obchodÛ se
zbranûmi. Pût ãlenÛ skupiny vãetnû
Maixnera je ve vazbû. Policie skupinu
zadrÏela tento mûsíc, informovala mluvãí
policejního prezidia, která v‰ak jméno
exposlance neuvedla.
Jedenaãtyﬁicetilet˘ Maixner byl
poslancem ãeského parlamentu v letech
1996 aÏ 1998 za SPR-RSâ. To, Ïe právû
on skonãil v cele po policejním zásahu
proti obchodníkÛm se zbranûmi, ﬁekl
dÛvûryhodn˘ zdroj ze státního
zastupitelství.
B˘val˘ poslanec byl spolu s dal‰ími pûti
lidmi obvinûn z nedovoleného
ozbrojování, za které hrozí aÏ pût let
vûzení.
Podle Kosinové na‰li policisté pﬁi
vy‰etﬁování a pﬁi osmi domovních
prohlídkách celkem 40 nelegálnû
drÏen˘ch zbraní, zejména samopalÛ,
protitankov˘ch stﬁel RPG, vojensk˘ch a
loveck˘ch pu‰ek, brokovnic, pistolí,
revolverÛ a semtexu. “Z dosavadního
‰etﬁení vypl˘vá, Ïe zbranû pocházejí z
ãerného trhu,” poznamenala mluvãí.
Policie také zajistila nûkolik desítek
legálnû drÏen˘ch zbraní, nûkolik set
nábojÛ rÛzn˘ch ráÏí a pﬁídavné
komponenty ke zbraním.
Aktivity skupiny sledovali policisté od
leto‰ního ledna; od té doby objem jejích
obchodÛ dosáhl asi 370.000 korun.
Skupinu zadrÏeli detektivové Útvaru pro
odhalování organizovaného zloãinu 14.
a 24. ãervna, a ukonãili tak operaci s
krycím názvem BaÏant.
Podle Kosinové na‰li policisté pﬁi
vy‰etﬁování a pﬁi osmi domovních
prohlídkách celkem 40 nelegálnû
drÏen˘ch zbraní, zejména samopalÛ,
protitankov˘ch stﬁel RPG, vojensk˘ch a
loveck˘ch pu‰ek, brokovnic, pistolí,
revolverÛ a semtexu. “Z dosavadního
‰etﬁení vypl˘vá, Ïe zbranû pocházejí z
ãerného trhu,” poznamenala mluvãí.
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Policie také zajistila nûkolik desítek
legálnû drÏen˘ch zbraní, nûkolik set
nábojÛ rÛzn˘ch ráÏí a pﬁídavné
komponenty ke zbraním.
Pachatelé byli podle Kosinové aktivní na
celém území âeské republiky, ale hlavnû
v Praze, v Královéhradeckém a
Moravskoslezském kraji. Akce, na které
detektivové spolupracovali se zásahovou
jednotkou stﬁedoãeské policie, se konala
na nûkolika místech zároveÀ. Pachatelé
byli
zadrÏeni
pﬁi
pﬁedávání
ãeskoslovensk˘ch samopalÛ vz. 58V,
·korpion a ruského typu ·pagin v hodnotû
270.000 korun.
Po zásahu v osmém praÏském obvodu
museli policisté pﬁivolat záchrannou
sluÏbu, protoÏe jeden z pachatelÛ
nervovû nevydrÏel a omdlel.
Pavel Maixner kandidoval ve v˘chodních
âechách, v prosinci 1998 ãlenství ve
stranû Miroslava Sládka ukonãil. Pozdûji
se stal místopﬁedsedou strany
Republikáni, která vznikla po rozpadu
SPR- RSâ. V roce 1996 napadl
královéhradeckého primátora Martina
Dvoﬁáka (ODA), kter˘ se snaÏil zabránit
trojici republikánÛ ve vylepování
volebních plakátÛ SPR-RSâ na
nepovolen˘ch místech. Snûmovna tehdy
ale Maixnera ke stíhání nevydala.
***

ODS trvá na pﬁedãasn˘ch
volbách
PRAHA-lidovky/ãtk-Nejsilnûj‰í opoziãní
strana, ODS, trvá na vypsání
pﬁedãasn˘ch voleb. Úﬁadující ‰éf âSSD
Gross ale tvrdí, Ïe se podaﬁí sestavit
vládu, která vydrÏí do roku 2006. “Jsem o
tom pﬁesvûdãen,” ﬁekl v poﬁadu âeské
televize Gross, jehoÏ by prezident mohl
povûﬁit sestavením kabinetu.
Gross opût neﬁekl, jaké strany by podle
nûj mûly novou vládu tvoﬁit. Prohlásil, Ïe
si musí nechat cesty otevﬁené “na v‰echny
strany”. Souãasnû ale opût zdÛraznil, Ïe
nechce, aby se vláda opírala o dÛvûru
KSâM.
Dal‰í úãastník debaty, ‰éf ODS Mirek
Topolánek, zopakoval, Ïe jeho strana
Ïádá pﬁedãasné volby. Nehodlá proto
ani tolerovat takov˘ kabinet, kter˘ by
neslíbil, Ïe zemi dovede k pﬁedãasn˘m
volbám. Mohly by se podle Topolánka
konat v polovinû pﬁí‰tího roku. ·éf
poslancÛ ODS Vlastimil Tlust˘ uvedl, Ïe
by mohly b˘t jiÏ na podzim zároveÀ s
krajsk˘mi a senátními volbami.
Topolánek se obává, Ïe Gross se na
rozdíl od b˘valého pﬁedsedy âSSD
Vladimíra ·pidly tolik nedistancuje od
KSâM. “Vláda, která vzejde z této situace,
se nebude opírat o dÛvûru KSâM,”
prohlásil Gross. Pﬁedãasné volby znovu
odmítl.
Pﬁedseda âSSD Ústeckého kraje
Jaroslav Foldyna uvedl, Ïe jednou z
moÏností by mohla b˘t i men‰inová vláda
sociální demokracie s tichou podporou
KSâM. Úãast komunistÛ ve vládû ale
odmítl. Ústecká organizace si podle nûj
nepﬁeje ani vládu s US-DEU. “Nechceme
pokraãování souãasné koalice.”
Úﬁadující ‰éf âSSD podle neoficiálních
informací dává pﬁednost men‰inové vládû
âSSD a KDU-âSL za úãasti pﬁedsedy
lidovcÛ Miroslava Kalouska. V sobotu
ale nevylouãil ani pokraãování spolupráce
s nynûj‰ími koaliãními partnery, tedy i s
US-DEU. Kalousek v âT ﬁekl, Ïe pro
KDU-âSL je priorita naplÀování
koaliãního scénáﬁe. Uvedl, Ïe teì je
odpovûdností v‰ech “demokratick˘ch
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stran” nepﬁipustit vliv KSâM na v˘kon
vládní moci. Gross i Topolánek tento
názor podpoﬁili. KSâM jiÏ dﬁíve
nevylouãila, Ïe by mohla podporovat
vznik men‰inové vlády âSSD.
Místopﬁedseda KSâM Jiﬁí Dolej‰ ﬁekl, Ïe
jeho strana dává pﬁednost men‰inové
vládû âSSD. Nechce v‰ak své uvaÏování
omezovat pouze na jednu variantu,
otevﬁená je podle nûj i varianta koalice
âSSD s KDU-âSL. “VyÏadujeme
vytvoﬁení prostoru pro posílení levice v
âeské republice. Pro nás je rozhodující
prioritou zchladit mocensk˘ apetit ODS,”
dodal.
Opoziãní smlouva ã. 2 nebude
Topolánek si myslí, Ïe Klaus je zastáncem
standardních mechanismÛ, a tudíÏ osloví
‰éfa strany, která vyhrála minulé
snûmovní volby. Prohlásil také, Ïe ODS
rozhodnû neplánuje uzavﬁení “opoziãní
smlouvy ãíslo dvû”. Nevûﬁí, Ïe nynûj‰í
situace umoÏní Grossovi sestavit lep‰í
vládu, neÏ byla ta minulá.
Gross pﬁímo neodpovûdûl na dotaz, jak
si pﬁedstavuje podporu vlády, kdyÏ ODS
ji dÛvûru dát nechce a závislosti na
komunistech se chce vyhnout. “Jsem
pﬁesvûdãen, Ïe tam ten prostor existuje a
Ïe tím prostorem proplujeme, nechte mi
ten ãas a já si myslím, Ïe to vyjde,” uvedl.
Chce pr˘ hlavnû zabránit tomu, aby se
dominantní silou nalevo od stﬁedu stala
KSâM.
Gross dnes dotaz, zda oãekává, Ïe jeho
ãi jiného zástupce âSSD prezident povûﬁí
sestavením vlády, odvûtil: “ZáleÏí na panu
prezidentovi. Ústava nic jednoznaãnû
nepﬁedjímá. Pokud se bude postupovat
podle ústavních zvyklostí, asi to tak bude.”
Topolánek dal znovu najevo, Ïe ODS by
nebyla jen proti takové vládû, která by
byla “pﬁechodná, havarijní” a smûﬁovala
by k pﬁedãasn˘m volbám. Odmítl, Ïe by
ODS ‰la do vlády s âSSD, ale pﬁedãasné
volby by se nekonaly. “Neznám nikoho,
kdo by s takovou my‰lenkou vÛbec
koketoval,” ﬁekl k situaci v ODS.
***

strieºali do hlavy a do chrbta. Na mieste bol
m⁄tvy.
·tyridsaÈosemroãn˘ Svoboda patril k
vedúcim postavám bratislavského
podsvetia. E‰te za socializmu emigroval
do ·védska, kde ho neskôr odsúdili za
pa‰ovanie drog. Trest si odsedel vo
‰védskom väzení.
Viacerí politici pre SME priznali, Ïe Svobodu
poznali. “Poznal som ho ako slu‰ného
ãloveka,” povedal nezávisl˘ poslanec
Ladislav Polka.
Minister spravodlivosti Daniel Lip‰ic sa
nedávno sÈaÏoval, Ïe Svoboda sedel spolu
s privatizérom z HZDS Vladimírom Póorom
za slovensk˘mi ústavn˘mi ãiniteºmi na
zápase hokejov˘ch majstrovstiev. Poslal
preto list aj ná‰mu veºvyslancovi v Prahe.
E‰te ráno podºa informácií SME Svoboda
nakupoval na trhu na Miletiãovej ulici, na
stretnutie do Terna ho pravdepodobne
niekto vylákal. StávkovaÈ chodil asi trikrát
do t˘ÏdÀa. V stredu sa chystal na dovolenku.
Polícia okamÏite po vraÏde uzatvorila
priestor okolo stávkovej kancelárie.
Svobodovo telo leÏalo na chodníku v krvi
e‰te dve a pol hodiny po streºbe, potom ho
odviezlo pohrebné auto.
Na mieste ãinu bol zo Svobodov˘ch blízkych
iba jeho brat, ktor˘ smútok zapíjal
alkoholom. Ako jedin˘ ho videl e‰te predt˘m,
neÏ ho naloÏili do auta a bol z toho v ‰oku.
“Bol som v záhrade, keì mi volali, ão sa
stalo,” povedal s plaãom. KaÏdú chvíºu mu
zvonil mobil. “Áno, stojím tu, desaÈ metrov
od neho, vidím ho, ako tam rozstrieºan˘
leÏí,” opakoval. ManÏelka nepri‰la, bola s
otcom, ktor˘ dostal ‰ok, v nemocnici.
***
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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

Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT
je opût k dostání v Liquor Stores

Masaker v blízkosti
slovensk˘ch vojakov
HILLA, BAGDAD-sme/ãtk- Pri sobotÀaj‰ej
explózii náloÏe nastraÏenej v aute v centre
irackého mesta Hilla, leÏiacom asi sto
kilometrov juÏne od Bagdadu, pri‰lo o Ïivot
23 ºudí a 58 bolo zranen˘ch. Medzi obeÈami
je niekoºko detí. Neìaleko mesta je aj tábor
medzinárodného kontingentu, ktorého
súãasÈou je aj slovenská jednotka. Jej ãlenovia
sú v poriadku.
Tureck˘ minister obrany Vecdi Gönül vãera
odmietol vyhráÏku teroristov, Ïe do 72 hodín
zabijú troch Turkov unesen˘ch v Iraku, pokiaº
Turecko z krajiny nestiahne svoje firmy a
investorov spolupracujúcich s okupaãn˘mi
silami.
***

29. 6.2004

Zastrelili Jozefa Svobodu
BRATISLAVA-sme/MONIKA ÎEMLOVÁ-O
pol dvanástej doobeda na bratislavskej ulici
zavraÏdili v pondelok dvaja muÏi trinástimi
ranami z pi‰tolí podnikateºa Jozefa
Svobodu.
“V okolí Bratislavy a samotnom meste sa
nieão deje v súvislosti s podsvetím,” povedal
krajsk˘ policajn˘ riaditeº ªudovít Miháº.
Polícia sa podºa neho o Svobodu zaujímala
uÏ v minulosti. “I‰lo o protispoloãenskú
oblasÈ v súvislosti s podsvetím.”
Svoboda i‰iel podaÈ tip do stávkovej
kancelárie Terno na Podunajskej ulici v
Podunajsk˘ch Biskupiciach. Keì z nej
vychádzal s mobiln˘m telefónom pri uchu,
pristúpili k nemu dvaja muÏi a zozadu mu

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789
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Interview

Masaryktown
Non-Profit Residences
seeks a live-in superintendent for 112 unit building project in east
Scarborough.
The position requires physical ability, good communication and
technical skills. Job description includes some evenings and some
weekends on duty.
Send resumes to:
Masaryktown Non-Profit Residences,
450 A Scarborough Golf Club Rd.,
Scarborough, Ontario, M1G 3V6,
or fax to: 416 289-1563.
Deadline: July 28th, 2004
No telephone inquiries.
Only those selected for interview will be contacted.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch
filmÛ na videokazetách uvádí
premiérovû pokraãování
ãetnick˘ch historek v
tﬁináctidílném televizním seriálu
reÏiséra A. Moskalyka

âETNICKÉ HUMORESKY II.
po velkém úspûchu první serie natoãil stejn˘ tvÛrãí
autorsk˘ i hereck˘ t˘m dal‰í serii pﬁíbûhÛ
humorn˘ch i tragick˘ch, které se odehrály ve
tﬁicát˘ch letech v brnûnském regionu.
Hrají: T. Topfer, St. Zindulka, P. Kostka, I.
Trojan, P. Dousek, J. Grygar, Zd. Herfortová, V.
Peterková 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
E-mail: video.el@rogers.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Antonín Kubálek pﬁedstavuje mladé umûlce…
Zanedlouho se otevﬁe 2. roãník mezinárodních klavírních kurzÛ ve Zlat˘ch Horách, nad
kter˘mi pﬁevzal zá‰titu starosta Zlat˘ch Hor Ing. Milan Rác Mezi pﬁihlá‰en˘mi je absolvent
Státní konzervatoﬁe v Brnû Richard Pohl, kter˘ se kurzÛ zúãastnil jiÏ v minulém roce. Dovolila
jsem si, poloÏit mu pár otázek.
S jak˘mi pocity a oãekáváními jste v
loÀském roce jel do Zlat˘ch Hor?
Abych ﬁekl pravdu, tak trochu jsem vûdûl, co
od kurzÛ veden˘ch tímto pﬁedním ãesk˘m
pianistou mohu oãekávat, neboÈ jsem mûl jiÏ
pﬁíleÏitost sly‰et pana Kubálka „na Ïivo“, a to
dokonce dvakrát. Nejprve v kvûtnu roku 2002,
kdy vystupoval nejen jako host PraÏského
jara, ale i v Jeseníku, kde pﬁednesl stejn˘ (tj.
rusko-ãesk˘) program. Po tomto koncertû
jsem se také zúãastnil besedy, na níÏ pan
Kubálek popovídal o své pozoruhodné kariéﬁe.
A za pÛl roku poté jsem se dozvûdûl, Ïe pan
Kubálek obdrÏel cenu âeské hudebné rady.
Pﬁi té pﬁíleÏitosti opût vystupoval v Jeseníku s
velk˘m úspûchem. Pﬁiznám se, Ïe mne jeho
neokázalá, ale vytﬁíbená, a pﬁedev‰ím po
zvukové stránce neobyãejnû zajímavá hra
ihned uchvátila, stejnû jako jeho charismatická
osobnost. Nejvût‰í obdiv si v‰ak u mne i u
m˘ch kolegÛ získal sv˘m odváÏn˘m
repertoárem sloÏen˘m z ménû znám˘ch dûl a
také naprosté „moderny“ (Buczynského
preludia, Kymliãkovy valãíky…). No, a kdyÏ
jsem se dozvûdûl o moÏnosti zúãastnit se
klavírních kurzÛ pod vedením muÏe, pﬁed
nímÏ smekal i Glenn Gould, nerozm˘‰lel jsem
se dlouho. Byla to úÏasná pﬁíleÏitost.
Co Vás nejvíce lákalo? Spoleãenství
stejnû ladûn˘ch mlad˘ch lidí anebo to byla
zejména osobnost Antonína Kubálka,
jehoÏ Ïivotní osudy nebyly zrovna
jednoduché?
Samozﬁejmû to byl pﬁedev‰ím Kubálek. Patﬁí
je‰tû k umûlcÛm staré generace, byl Ïákem
Franti‰ka Maxiána a dovede úÏasnû vyprávût.
Aby se dostal tam, kde je, musel vynaloÏit
ohromnou vÛli. Je Ïivoucím dÛkazem toho, co
v‰echno lze dokázat, kdyÏ ãlovûk opravdu
nûco chce. Co se t˘ãe samotn˘ch kurzÛ,
mohu ﬁíci, Ïe jsem se uÏ v minulosti nûjak˘ch
kurzÛ zúãastnil a atmosféra ve Zlat˘ch Horách
mû tak pﬁíjemnû pﬁekvapila. Zamûstnanci
‰koly k nám byli velmi vstﬁícní a pﬁíroda v okolí
mûsta je opravdu nádherná. Navíc se kurzÛ
zúãastnilo i celkem znaãné mnoÏství studentÛ
na‰í ‰koly, takÏe bylo hodnû legrace, jak to uÏ
kamarády b˘vá.
V loÀském roce jedna z úãastnic, a to
litevská aspirantka Birute Bizeviciute
získala v˘uku ve Zlat˘ch Horách zdarma
jako odmûnu - Myslíte si, Ïe takov˘ postup
byl správn˘? Nemûl tím ‰Èastn˘m b˘t
David Schmied?
Nevím, to je vûc poﬁadatele. Birute je uÏ
opravdová profesionálka, zvítûzila dokonce v
soutûÏi Nikolaje Rubinsteina v PaﬁíÏi, a mûla
nároãn˘ program - Schubertovu Fantazii,
Bachovo Capriccio a âajkovského koncert,
kter˘ hrála opravdu skvûle. David Schmied je
mÛj blízk˘ kamarád, a tak bych byl asi zaujat˘.

CS KNIHA®
(Distributor ãesk˘ch a slovensk˘ch knih)
Více neÏ 1000 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû. Novinka - zvukové knihy
na audio kazetách a CD.
"POUÎIJTE TENTO INZERÁT JAKO 10% SLEVU NA VA·I OBJEDNÁVKU"

O katalog nabízen˘ch knih a celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free:
Tel & fax:
e-mail:
adresa:
web page:

1-866-425-0742
(514) 425.0742
cskniha@sympatico.ca
960A Duhamel, Pincourt, PQ, J7V 4H1, Canada
www.cskniha.com

Knihy na objednávku mÛÏete také hledat na:
http://www.iz.cz/ nebo na http://knihy.cz/
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Richard Pohl a Antonín Kubálek

Hrál také v˘bornû, ale myslím, Ïe nakonec
bylo rozhodnutí asi celkem spravedlivé. AÏ
bude Davidovi tﬁicet, urãitû bude v‰echno
jinak…
V leto‰ním roce vzdáváme hold ãeské
hudbû, kterou tak skvûle Antonín Kubálek
prezentoval a stále prezentuje za hranicemi
âeské republiky. Jeho pﬁínos k propagaci
na‰ich hudebních velikánÛ ocenila v roce
2002 âeské hudební rady. Jak se mladí
muzikanti u nás staví k tvorbû Bedﬁicha
Smetany, Antonína Dvoﬁáka atd., ale také
tûch souãasn˘ch ãesk˘ch skladatelÛ?
No, musím se pﬁiznat, Ïe jsem dﬁíve ãeskou
hudbu pﬁíli‰ neposlouchal. Setkání s panem
profesorem Kubálkem a zejména leto‰ní
v˘jimeãn˘ rok mne pﬁinutil trochu pﬁehodnotit
svÛj postoj k na‰emu nejcennûj‰ímu
kulturnímu bohatství. Na pﬁedná‰ce pana
Kubálka na konzervatoﬁi letos v kvûtnu jsem
se v‰ak pﬁekvapivû dozvûdûl, Ïe on v mém
vûku také pﬁíli‰ ãeskou hudbu „nemusel“…
AÏ bûhem svého nuceného exilu v Kanadû
mu do‰lo, co vlastnû ztratil. ¤ekl bych, Ïe
ãeská hudba je pﬁedev‰ím velmi vﬁelá, lyrická.
Nejradûji mám Dvoﬁáka a MartinÛ, protoÏe
dovedli svÛj sloh obohatit mnoÏstvím
dobov˘ch vlivÛ, a stát se svûtov˘mi, aniÏ by
ztratili své ãe‰ství. A jako brnûnsk˘ student
samozﬁejmû velmi obdivuji Janáãka. Co se
t˘ãe souãasn˘ch skladatelÛ, opravdu obdivuji
pana Kubálka za to, s jakou péãí a
odpovûdností pﬁistupuje k jejich nároãn˘m a
co se dá dûlat, ãasto velmi nevdûãn˘m
experimentÛm. Já jsem zatím pouze úãinkoval
jako v klavírista v komorním souboru
doprovázejícím „Zpûvy staré âíny“ mého
kamaráda Ladislava DoleÏela. Jeho
kompoziãní talent si v niãem nezadá s jeho
pianistick˘mi schopnostmi. Moc se tû‰ím, Ïe
se opût shledáme spolu na kurzech stejnû
jako v minulém roce.
Co byste popﬁál organizátorÛm
odváÏného projektu, kter˘ se realizuje v
dobû, kdy se mnozí zdráhají podpoﬁit
kulturní projekty?
Spí‰e bych jim podûkoval, protoÏe takové
pﬁání tûmto lidem nemÛÏe b˘t pﬁíli‰ platné.
ProtoÏe v dne‰ní dobû, kdy je kultura
zatlaãována do kouta, by tak obdivuhodní lidé
jako ﬁeditel ZU· Zlaté Hory, ãi starosta asi
potﬁebovali spí‰e finanãní podporu. Ale dnes
se málokdo odhodlá investovat, aniÏ by mohl
poãítat s hmotn˘m ziskem. A byla by velká
‰koda, kdyby podobní lidé jako je Antonín
Kubálek radûji odcházeli do zahraniãí, kde je
nezﬁídka ãeká mnohem vût‰í uznání profesní
i spoleãenské
Dûkuji za rozhovor
JaG
***
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ECHO
Predragu Matvejeviçovi
Nevím odkud nejlépe zaãít, snad od roku 1621, kdy po bitvû na Bílé Hoﬁe definitivnû
zvítûzila habsburská dynastie a v âechách do‰lo k rekatolizaci. Tehdy veliká ãást
protestantÛ emigrovala, nemohla v‰ak celá polovina národa, zvlá‰tû ne v dobû
tﬁicetileté války. Rekatolizace probíhala pomûrnû úspû‰nû, pﬁedev‰ím zásluhou
promy‰lené strategie jezuitÛ. Zcela úspû‰ná v‰ak nebyla, zÛstalo pﬁece jen dost
tvrdohlavcÛ, kteﬁí potají praktikovali “víru otcÛ” a tajnû studovali bibli, to v‰e generaci
po generaci aÏ do toleranãního patentu císaﬁe Josefa II. (1781), kter˘ sice nedovoloval
starou víru âesk˘ch bratﬁí, ale dovoloval alespoÀ luteránské ãi kalvínské vyznání.
(Malá digrese: sly‰el jsem od svého pﬁítele, Ïe jeho Ïidov‰tí pﬁedci pocházejí od
protestantÛ, kteﬁí tehdy radûji konvertovali k judaismu neÏ k “pohanskému” ¤ímu,
tﬁebaÏe to nebyla lehká volba.) Je zajímavé, Ïe okamÏitû po vyhlá‰ení toleranãního
patentu se v jednom dne‰ním malém okrese, kde i my máme své koﬁeny, objevilo
více nov˘ch du‰í, neÏ v celé Praze. A z tûchto “beranÛ”, jak jim pro jejich tvrdé hlavy
posmû‰nû ﬁíkali jejich katoliãtí sousedé, pocházel i mÛj dûdek-písmák. Po sv˘ch
pﬁedcích podûdil tvrdohlavost - kterou jsme, zase generaci po generaci zdûdili i my,
hlavnû mÛj bratr - a zálibu ve ãtení bible.
Pﬁíbûh, kter˘ vyprávím, jsem sly‰el od své tety dvacet let po válce. Já si dûdu
pamatuji jen mlhavû, kdyÏ roku 1942 zemﬁel, bylo mi osm let. Mûl hospodu v malém
mûsteãku asi 60 km v˘chodnû od Prahy. Jednou, nûkdy na zaãátku války, pﬁi‰li k
nûmu do hospody jako hosté dva mladí nûmeãtí dÛstojníci, plní Ïivotního optimismu
- v duchu vojácké písnû ...”heute gehört uns die Deutschland und morgen die ganze
Welt!”. V hospodû moc lidí nebylo, nakonec zÛstali jen oni tﬁi, povídali si a urãitû
nezÛstali na sucho. Nakonec dûda vzal bibli a zaãal hostÛm dokazovat, Ïe Hitler je
vtûlením Antikrista a Ïe ‰patnû skonãí. Tomu nahoﬁe to urãitû nebylo proti mysli a
tak nedopustil, aby ti dva mladíci starého dûdka udali. Urãitû ho povaÏovali za trochu
smû‰nou, senilní figurku.
Tûsnû pﬁed koncem války, nûkdy zaãátkem dubna 1945, se objevil v hospodû
muÏ v nûmecké uniformû a ptal se mé vydû‰ené tety, která o niãem nevûdûla, “wo
ist der alte Vater?”. KdyÏ usly‰el, Ïe dûda zemﬁel, velice zesmutnûl a vyprávûl tetû,
jak to tehdy bylo. On i jeho kamarád bojovali na v˘chodní frontû, pﬁítel padl. ¤íkal,
Ïe po celou tu dobu musel myslet na dûdova slova, a Ïe si slíbil, Ïe - pokud pﬁeÏije
- musí mu ﬁíci, Ïe mûl tehdy pravdu. Jen kvÛli tomu si pﬁed Vídní, kam se stahovali,
zajel nûkolik stovek kilometrÛ na sever.
Jeronym Bﬁezina
***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

Je to tak...

KdyÏ se po nûjaké fyzické aktivitû zakonãené v hostinci s pﬁítelem na kus ﬁeãi rozhlédnu
kolem, vidím na v‰ech obrazovkách na nûkolika místech hostince instalovan˘ch dûní, které
by mne mohlo vést k pﬁíjemnému konstatování: jak je to pûkné, v‰ude jen zábava, sport, tu
fotbal, tu baseball, tu golf a nakonec i podívaná na zápasníky WWE (World Wrestling
Entertainment, jestli se nem˘lím).
Jak˘ to bájeãn˘ svût relaxace a zábavy, mÛÏe ãlovûka napadnout pﬁed dal‰ím dou‰kem
moku.
JenÏe, obávám se, v podstatû mnoho dÛvodÛ k radosti není. Skuteãná mentalita dne‰ního
technicky i hospodáﬁsky vyspûlého západního svûta v˘stiÏnû pﬁipomíná Jan Jaﬁab v
Literárních novinách ã. 17 z 19. dubna 2004 v ãlánku UÏ Ïádn˘ chléb, jen hry. Pí‰e, mimo jiné:
Asi pﬁed rokem se v anketû o nejznamenitûj‰ího âecha v‰ech dob, kterou poﬁádal jeden
zdánlivû seriózní deník, umístili mezi prvními - v˘‰e neÏ kter˘koliv spisovatel, skladatel nebo
filosof - hned dva hokejisté, Ha‰ek a Jágr. MÛÏete namítnout, Ïe takové ankety jsou idiotské,
coÏ je jistû pravda. Jejich v˘povûdní hodnotu bych v‰ak nepodceÀoval.
Jsem si témûﬁ jist, Ïe taková anketa by dopadla podobnû i zde, v Kanadû, snad i v USA,
leda snad, Ïe by byla poﬁádána v dobû, kdy v˘znamn˘ literát nebo skladatel právû zesnul.
Jan Jaﬁab dále konstatuje: Obluzení zábavou a hrami se jeví jako charakteristick˘ rys (spí‰e
ov‰em pﬁíznak neÏli pﬁíãina) civilizaãní krize soudobého Západu. Nebudu jistû první ani
padesát˘, kdo tuto fázi pﬁirovná k pozdnímu stadiu antiky. K období, kdy se ﬁímská moc
roz‰íﬁila do v‰ech svûtov˘ch stran a dosáhla nevídaného bohatství, ale pﬁitom jí v samém
srdci hlodal rozklad; kdy zaãal skuteãnou politiku - v zájmu lidu - vytlaãovat politick˘ spektákl,
oslavy vojensk˘ch triumfÛ nad technicky zaostal˘mi barbary a kupování pﬁíznû veﬁejnosti
skrze chléb a hry. Zde si dovolím malou poznámku ... nechápu to doslova jako paralelu k
situaci v Iráku ... mám zato, Ïe to je ponûkud jiná kategorie problému. Velmi mnoho místa
dnes zaujímají v médiích informace o poãínání ãi aférách moderních gladiátorÛ, baviãÛ a
sportovcÛ. Jejich kvalita a dopad na spoleãnost je posuzována obnosem, kter˘ za svou
ãinnost dostávají ... a jsou to ãísla astronomická. Pí‰e Jan Jaﬁab: ...v nûkter˘ch zemích
Latinské Ameriky se budují obﬁí stadiony, zatímco v ulicích umírají dûti hladem. Zde, na
severoamerickém kontinentû doslova mû znechucuje ona stále rostoucí obliba a pozornost
jisté veﬁejnosti vûnovaná jiÏ zmínûnému zápolení WWE, onomu fingovanému, stupidnímu
non plus ultra teátru pﬁedvádûnému bizarnû vyzdoben˘mi sto plus kilov˘mi monstry, kde v
ringu v poslední dobû pﬁibyly i urostlé mladice bujného poprsí a nebezpeãn˘ch v˘razÛ ve
tváﬁinkách vcelku pohledn˘ch.
Demoliãní derby, kdy drahé a monstrózní vehikly demolují jiná, ménû monstrózní vozidla,
je téÏ takovou podívanou pro du‰evnû pokleslé diváctvo - a taktéÏ znaãnû populární.
A veﬁejnost je uchvacována ohromn˘mi ãástkami profesionálních hokejistÛ, fotbalistÛ,
basketbalistÛ a jin˘ch ...istÛ. âím vût‰í ãástka na uzavﬁeném kontraktu, tím vût‰í obdiv.
Tito multimilionáﬁi pak stále ãastûji jsou tázáni na názor na vûci charakteru politického a
správy vûcí veﬁejn˘ch, kde jistá odbornost je právem vyÏadována.
Obdivuji v˘kony takov˘ch jedincÛ. Není to jistû snadné ocitnout se na svûtové ‰piãce toho
ãi onoho sportovního odvûtví nebo i pop kultury. Mám ale zato, Ïe v˘znam jejich poãínání je
pﬁeceÀován.
Smutn˘m dokladem úpadku morálních hodnot je dokonalá profanace olympijsk˘ch her v
posledních desetiletích. Na jejich kolbi‰tích uÏ nejde o ãest, slávu a zaslouÏen˘ obdiv, o fair
play v pomûﬁování talentu a úsilí, ale o veliké peníze, pod jejichÏ tíhou popraskaly by jako
‰pejle ony olympijské kruhy, byÈ z nejjakostnûj‰í oceli.
A tu mû obãas napadá my‰lenka, která mne velmi skliãuje a okamÏitû se ji snaÏím zapudit:
nevycítil snad tohle, onu dekadenci Západu, Osama a jeho druzi, jako pobídku k naplnûní slov
koránu ke zniãení nevûﬁících psÛ? Teì jenom doufám, Ïe tuto vûtu si ãtenáﬁ nevyloÏí jinak
- chybnû ...
Vladimír Cícha - Vancouver
***

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

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!

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

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Drivers wanted!

2003 Model
Clearence

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Fax: (416) 741-7809
E-mail: jiri29@hotmail.com
Website: www.yorkvolkswagen.com
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SLOVAKOTOUR
Letní slevy do celé Evropy!
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!

Cesta do semifinále
Na‰e anketa pﬁed Mistrovstvím svûta v hokeji, vyznûla jasnû ve prospûch ãesk˘ch
hokejistÛ. Optimismus byl pﬁedãasn˘. Anketa pﬁed fotbalov˘m evropsk˘m
‰ampionátem vyznûla zcela opaãnû. Nikdo netipoval, Ïe by âe‰i mohli zvítûzit.
Podaﬁilo se jim v‰ak dostat do semifinále, kde mají pﬁed sebou dal‰í oﬁí‰ek - celkem
nevyzpytateln˘ t˘m ¤ecka. KaÏdopádnû postup do semifinále je úspûchem. Noviny
o ãesk˘ch fotbalistech hovoﬁí v superlativech. Dokonce Toronto Star otiskl i dva
ãlánky v ãe‰tinû. Ale nepﬁedbíhejme vraÈme se do kvalifikace, kde jsme poslednû
na‰e fotbalisty opustili.

âR-Holandsko 3:2 (1:2)
Je‰tû pﬁed tímto zápasem Loty‰sko hrálo

pﬁekvapivû s Nûmeckem 0:0, ãímÏ
umoÏnilo scénáﬁ, Ïe ãe‰tí fotbalisté mohli
jiÏ po tomto zápase postoupit do
ãtvrtfinále. Veãerní utkání bylo z tûch, na
které se nezapomíná. âe‰i prohrávali po
dvaceti minutách 0:2 a nûkteﬁí pﬁíznivci
na‰eho muÏstva vypínali televizor. S
E-mail: travel@slovakotour.com
hrÛzou jsme se ptali, kolik to bude. První
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4
branku vstﬁelil hlavou Bouma, kdyÏ mu z
Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
levé strany nahrál z trestného kopu
(416) 504-7383, 1-800-477-3461
Robben. V 19. minutû Ujfalu‰i fauloval
van Nistelrooije. Rozhodãí v‰ak faul
Fax: (416) 867-8657
neodpískal. Holandsk˘ útoãník zÛstal v
ofsajdu, kam mu poslal míã opût Robben
a bylo to 2:0. V ten okamÏik by nikdo
nevsadil na ãeské fotbalisty ani zlámanou
gre‰li a kdyÏ po Baro‰ovû pﬁihrávce Koller
dopravil poprvé míã do holandské branky,
málokdo vûﬁil, Ïe dojde k fantastickému
zvratu. Hodiny neúprosnû ubíhaly a oba
brankáﬁi Petr âech i Van der Sar pﬁedvedli
nûkolik neuvûﬁiteln˘ch zákrokÛ.
Obzvlá‰tû po Heinzovû nahrávce a
·micerovû stﬁele, kterou holandsk˘
brankáﬁ vyrazil na roh, se zdálo, Ïe
holandská branka je zakletá. Milanu
·est nocí sedm dní
Baro‰ovi se v‰ak bombou pod klacek
pﬁece jen v 71. minutû podaﬁilo vyrovnat.
za 1899 kanadsk˘ch dolarÛ
V˘sledek 2:2 v‰ak nic neﬁe‰il. DÛleÏit˘
(taxes & services charges)
moment pﬁi‰el o ãtyﬁi minuty pozdûji, kdy
První ubytování v Karlov˘ch Varech, následují âesk˘ Krumlov a Brno
Heitinga dostal druhou Ïlutou kartu a
Dennû snídanû a veãeﬁe
Prohlídka Karlov˘ch VarÛ, âesk˘ch Budûjovic, âeského Krumlova, Tﬁebonû, Brna, musel pod sprchy. Sympatické na
Holanìanech bylo, Ïe i v deseti stále
Olomouce a Kutné Hory
útoãili. Ofenzíva se jim v‰ak nevyplatila.
Anglicky hovoﬁící prÛvodce
Po Heinzovû stﬁele, kterou holandsk˘
Odjezd 19. ãervence, 30. srpna a 27. záﬁí
gólman pouze vyrazil se dostal k míãi
Poborsk˘, zavzpomínal na doby, kdy hráli
se ·micrem v jednom t˘mu, nezi‰tnû mu
nahrál a ten jiÏ do prázdné branky musel
promûnit. âe‰i postoupili a pro Holanìany
se zkomplikovala situace. Branky: 4.
Bouma, 19. van Nistelrooij - 23. Koller,
71. Baro‰, 88. ·micer. Rozhodãí Mejuto
Gonzáles (·panûlsko), Ïluté karty:
Ont. Reg. # 2631380
Seedorf, Heitinga - Galásek, ãervená:
E-mail: nitratravel@yahoo.ca
75. Heitinga, 30 000 divákÛ, poloãas 2:1.
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186
Nizozemsko: Van der Sar - Stam, Cocu,
662 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5
Bouma, Van Bronckhorst - Heitinga,

BOHEMIA STEP BY STEP

Seedorf, Davids - Van der Meyde (79.
Reiziger), van Nistelrooij, Robben (58.
Bosfelt). âesko: âech - Grygera (25.
·micer), Jiránek, Ujfalu‰i, Jankulovski Galásek (62. Heinz) - Poborsk˘, Rosick˘,
Nedvûd - Koller (75. Rozehnal), Baro‰.
***

Pﬁed utkáním s Nûmeckem
âe‰i, kteﬁí mûli jako jedin˘ t˘m zaji‰tûn˘ postup

po dvou zápasech si mohli dovolit luxus
a postavit i nûkteré hráãe, kteﬁí by za
normálních okolností sedûli na laviãce
náhradníkÛ. Pﬁed tímto zápasem mû
poÏádali z Toronto Star, abych napsal
ãlánek, kter˘ by byl uveﬁejnûn, jak ãesky,
tak anglicky. Podobn˘ pokus udûlali pﬁed
zápasem ·panûlsko-Portugalsko.
Stejnou moÏnost dali i nûmeckému
novináﬁi Rolfu G. Mayerovi z Deutsche
Presse, kter˘ svÛj pohled na utkání napsal
nûmecky. Chtûl jsem ãlánek nadepsat
Karel Brückner: Fotbal mû nauãil pokoﬁe.
Ve Staru pouÏili nadpis, kter˘ nedává
mnoho smyslu Ale‰ Bﬁezina pamatuje
fotbalová historie. ProtoÏe ne v‰ichni
ãtenáﬁi mûli moÏnost si pﬁeãíst Toronto
Star, pﬁetiskujeme zde ãeskou ãást
ãlánku:
Dûjiny mají v sobû kus spravedlnosti a
kus ironie. V tom jsou si podobné s
fotbalem. Ironie pﬁed dne‰ním fotbalov˘m
utkáním spoãívá v tom, Ïe âe‰i, slab‰í a
men‰í z obou národÛ, jiÏ postoupili do
ãtvrtfinále, zatímco Nûmci musí bojovat o
postup. Zdánlivû to vypadá, Ïe âe‰i
mohou odpoãívat, postavit rezervní t˘m
a hrát bez motivace. Tato úvaha je ve
sportu vÏdy nebezpeãná, protoÏe
motivace a touha po vítûzství, ãi emoce
se nedají jednodu‰e naordinovat. To patﬁí
k iracionálním aspektÛm Ïivota, které ho
ovládají.
Vztah âechÛ a NûmcÛ se táhne historií
déle neÏ tisíc let. Fotbalová historie v‰ak
je mnohem krat‰í. První velk˘ zápas se

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

satellite
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hrál 3. ãervna 1934 v ¤ímû. Tehdy zvítûzili
âechoslováci nad Nûmci tﬁemi brankami
Nejedlého 3:1. Hráãi s lvem na prsou, s
vynikajícím Plániãkou v brance prohráli
aÏ ve finále s Itálii 1:2. Plániãka nebyl ani
jednou za svÛj sportovní Ïivot napomínán
nebo vylouãen. Jediná stíÏnost, která se
objevila po tomto MS, Ïe tﬁi t˘dny nebyl v
kanceláﬁi.
Dal‰í velk˘ okamÏik pﬁi‰el aÏ v roce 1958.
Tehdy âechoslováci bojovali proti
NûmcÛm na Mistrovství svûta ve ·védsku
a jako dítû jsem poslouchal neuvûﬁitelné
drama, kdy âechoslováci vedli 2:0 a
NûmcÛm se podle rozhlasové reportáÏe
podaﬁilo vstﬁelit brankou, která byla po
faulu na brankáﬁe Dolej‰ího a míã pr˘
nepﬁe‰el pﬁes brankovou ãáru. Druh˘
den na ‰kolním v˘letû jsem ve‰keré
kapesné utratil za noviny. Nikde na Ïádné
fotografii nebyl míã za brankovou ãárou,
ale byly to ãeské noviny. Jaké fotografie
byly v nûmeck˘ch novinách, to nevím.
Dodnes si v‰ak pamatuji jméno
anglického rozhodãího. Jmenoval se Ellis.
PﬁestoÏe âechoslováci u‰tûdﬁili
Argentinû snad nejvût‰í poráÏku v historii
6:1, nakonec nepostoupili a Nûmci
skonãili ãtvrtí.
Nezapomenutelná jsou dvû finále
Mistrovství Evropy. V roce 1976, kdy
fotbalov˘ básník Antonín Panenka, po
nerozhodném v˘sledku 2:2, promûnil
padáãkem do stﬁedu branky poslední
penaltu a âechoslováci se stali
pﬁekvapivû Mistry Evropy. Zde je nutné
po pravdû ﬁíci, Ïe v muÏstvu bylo více
SlovákÛ neÏ âechÛ. O dvacet let pozdûji
v roce 1996, pak v prodlouÏení zvítûzili
Nûmci nad âechy zlat˘m gólem 2:1.
¤ekl jsem, Ïe ve fotbale je kus ironie a
kus spravedlnosti. K té spravedlnosti patﬁí,
Ïe témûﬁ kaÏdá generace âechÛ zaÏila
jedno velké finále aÈ jiÏ 1934 nebo 1962,
1976, ãi 1996. Pokud se tak nestane
letos nebude to tragédie, máme na to
dal‰ích dvanáct let. Pokud ano, pak se
moÏná stane ten zázrak, Ïe desítky dûtí
vyrazí od televizí a poãítaãÛ znovu na
dvorky a zaãnou objevovat kouzlo této
hry. Stane se, Ïe fotbal pro nû zaãne mít
opût du‰i.
***

âR-Nûmecko 2:1 (1:1)
Jeden ãtenáﬁ mne za tento ãlánek
kritizoval, Ïe nejsme Ïádn˘m trpaslíkem.
Skuteãnost, Ïe jsme naposledy vyhráli
nad Nûmeckem v normálním ãase pﬁed
ãtyﬁiceti léty a Ïe Nûmci byli ve finále MS,
mû snad trochu omlouvá. Trenér
Pokraãování na str. 12

1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4
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Cesta do semifinále
Pokraãování ze str. 11

Brückner udûlal v sestavû devût zmûn.
Pﬁekvapením bylo zaﬁazení Galáska,
kter˘ mûl jednu Ïlutou kartu a v pﬁípadû
druhé, by nemohl hrát ve ãtvrtfinále.
Nûmci se ujali vedení Ballackem, kter˘
se strefil pﬁesnû do ‰ibenice BlaÏkovy
branky v 21. minutû. Heinzovi se v‰ak z
trestného kopu do levého horního rohu
podaﬁilo vyrovnat o devût minut pozdûji.
V druhém poloãase byl nápor NûmcÛ
místy drtiv˘. Nejvût‰í ‰tûstí jsme mûli v
66. minutû, kdy Ballack trefil pravou tyãku
BlaÏkovy branky a doráÏející Schneider
nedokázal BlaÏka pﬁekonat. V tu chvíli
byl na hﬁi‰ti jiÏ Milan Baro‰, kter˘ tﬁináct
minut pﬁed koncem na dvakrát pﬁekonal
Olivera Kahna a poslal Nûmce, k radosti
HolanìanÛ, pﬁedãasnû domÛ. Branky:
21. Ballack - 30. Heinz, 77. Baro‰.
Rozhodãí Hauge (Norsko), Ïluté karty:
Nowotny, Lahm, Worns -T˘ce, 46 849
divákÛ, poloãas 1:1. Nûmecko: Kahn Friedrich, Nowotny, Worns, Lahm - Frings
(46. Podolski), Schneider, Ballack,
Hamann (79. Klose), Schweinsteiger (86.
Jeremies)-Kuranyi. âesko: BlaÏek Jiránek, Bolf, Rozehnal, Mare‰ - Pla‰il
(70. Poborsk˘), T˘ce, Galásek (46.
Hübschman), Vachou‰ek - Heinz,
Lokvenc (59. Baro‰).
***

V roce 1956 pﬁi mezinárodním
velikonoãním turnaji je vybalil a poslal v
nich své muÏstvo na trávník. V ten
okamÏik nastalo zmrtv˘chvstání kopané
v âeskoslovensku. V Literárních novinách
zaãali intelektuálové bojovat za návrat
pÛvodního jména klubÛ a v roce 1962 se
v nové atmosféﬁe âeskoslovensko
probojovalo do finále Mistrovství svûta.
Pﬁedzvûst to roku 1968.
V té dobû jsme si dokázali poradit s Dány
vût‰inou bez problémÛ. V roce 1959 hraje
âeskoslovensko s Dánskem v Kodani
2:2, ale v odvetû vyhraje 5:1. TotéÏ se
opakuje v roce 1973. První utkání v Kodani
se skonãilo 1:1. Odvetu v Praze vyhrálo
âeskoslovensko 6:0. Pﬁesto bod ztracen˘
v Kodani, znamená vyﬁazení z úãasti na
Mistrovství svûta v roce 1974.
V osmdesát˘ch letech se v‰ak vytrácí
ãeskoslovensk˘ fotbal z mezinárodní
scény a naopak mÛÏeme sledovat nástup
DánÛ, kteﬁí hrají skvûl˘ fotbal v Mexiku v
roce 1986 a stanou se Mistry Evropy v
roce 1992. Návrat ãesk˘ch fotbalistÛ je o
ãtyﬁi roky pozdûji.
Na posledním Mistrovství Evropy, kdy uÏ
o nic ne‰lo zvítûzili âe‰i 2:0, ale v zápûtí
je Dánové vyﬁadili v souboji o úãast na
Mistrovství svûta.

Cesta do semifinále
Dvakrát ve ãtvrtfinále ME rozhodovaly o
postupujícím penalty. Utkání PortugalskoAnglie se skonãilo i po prodlouÏení 2:2.
Holanìané hráli se ·védy 0:0, i kdyÏ
·védové nastﬁelili v nastaveném ãase
dvû tyãky. Nakonec se z postupu radovali
Nizozemci a Portugalci. Ná‰ soupeﬁ
¤ekové po zásluze porazili Francouze
1:0. Pﬁed utkáním s Dánskem mû opût
poÏádali z Toronto Star o ãlánek.
Tentokrát mû inspiroval obrázek Vlasty
Tﬁe‰Àáka. Z nûjakého záhadného dÛvodu
se jim ve Staru nepodaﬁilo dát háãky pro
v‰echna písmena, chybûl tam kredit
pﬁekladatelce Evû Mesticové. ·koda, Ïe
tam také nebyl zmínûn˘ obrázek, ani
upozornûní, Ïe Bohemia je totéÏ jako
Czechlands. Nakonec v‰ak chápu, Ïe
HusÛv experiment není v dobû poãítaãové
techniky vÏdy usnadnûním:
***

B˘t ãi neb˘t (v semifinále
ME)?
Shakespeare, kdyÏ nemûl dostatek
inspirace v rodné Anglii, zasazoval svá
dramata do exotick˘ch zemí. Hamlet se
odehrává v Dánsku, Zimní pohádka v
âechách, které jsou u moﬁe.
TûÏko uvûﬁit, Ïe fotbal pronikl do âech
pﬁes literární spolky a Ïe jeden z
nejhezãích románÛ z tﬁicát˘ch let jsou
Poláãkovi MuÏi v offsidu. Hrdina románu
Eman Habásko je pﬁíznivcem periferního
klubu Viktorie ÎiÏkov. Fotbal byl totiÏ
souãástí kulturního meziváleãného Ïivota
v
âeskoslovensku.
I
druh˘
ãeskoslovensk˘ prezident Edvard Bene‰
hrál za Slavii.
Po komunistickém puãi v roce 1948
nastala nová, jaksi hrÛzostra‰ná
atmosféra. âeskoslovensk˘ hokejov˘
národní t˘m byl uvûznûn. Nejlep‰í
fotbalista Josef Bican byl poslán na
pﬁevychování mimo Prahu. Kluby byly
pﬁejmenovány a tradiãní dresy Slavie
zabavila tajná policie. Jen zázrakem se
jich podaﬁilo pár zachránit v posteli
správce stadionu. Riskoval tak léta
vûzení.
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skvûle zahrát. ·ance jsou tedy 50-50. V
Namiesto Jurkemika
druhém souboji, ve spotﬁebû piva jsou jiÏ
príde Bubenko
pﬁedem podle v‰ech statistik vítûzi âe‰i, BRATISLAVA-sme/sita-V˘konn˘ v˘bor
i kdyÏ Dánové jsou i zde zdatn˘mi soupeﬁi. Slovenského futbalového zväzu schválil za
***
nového trénera reprezentaãného tímu do 21

âR-Dánsko 3:0 (0:0)
V prvním poloãase mûli Dánové více ze
hry, ale na obou stranách se vyãkávalo.
Teprve v poslední minutû prvého poloãasu
Poborského padáãek skonãil na bﬁevnû
dánské branky. V druhém poloãase to byl
opût Poborsk˘, kter˘ v 49. minutû z rohu
nacentroval pﬁesnû na hlavu Kollera a ten
zajistil ãeskému t˘mu vedení. Mezi 63. a
65. minutou zazáﬁil dvakrát Milan Baro‰.
Nejprve pﬁehodil vybûhnuv‰ího dánského
brankáﬁ po nahrávce Poborského, po druhé
po uvolnûní Nedvûdem skóroval bombou
pod bﬁevno. Baro‰ se tak dostal s pûti góly
do ãela stﬁelecké tabulky. Branky: 49. Koller,
63. a 65. Baro‰. Rozhodãí Ivanov (Rusko),
Ïluté karty: Jankulovski, Ujfalu‰i, Nedvûd Poulsen, Bögelund, Gravesen, 35 000
divákÛ, poloãas 0:0. âesko: âech - Jiránek
(39. Grygera), Bolf (65. Rozehnal), Ujfalu‰i,
Jankulovski - Poborsk˘, Rosick˘, Galásek,
Nedvûd - Koller, Baro‰ (71. Heinz). Dánsko:
Sörensen - Helveg, Laursen, Henriksen,
Bögelund - Poulsen, C. Jensen (71.
Madsen), Gravesen - Grönkjaer (77.
Rommedahl), Tomasson, Jörgensen.
Dal‰ím soupeﬁem ãesk˘ch fotbalistÛ budou
¤ekové, kteﬁí jsou pro ná‰ t˘m velkou
neznámou. Podle anglick˘ch bookmakerÛ
jsou nyní âe‰i favority turnaje s kursem
1:1,37. ¤ekové mají kurs 1:10. Role favorita
v‰ak na‰im fotbalistÛm nikdy nesvûdãila.
Doufejme, Ïe to bude tentokrát jinak.
Ale‰ Bﬁezina
***

rokov Jozefa Bubenka, ktor˘ dve sezóny
pôsobil v gréckom Panionios Atény.
Bubenko nahrádza Ladislava Jurkemika, ktor˘
pokraãuje v práci v M·K Îilina a v˘konn˘
v˘bor súhlasil s jeho ÏiadosÈou o ukonãenie
vzájomnej spolupráce so zväzom.
“S návrhom na Bubenka pri‰iel viceprezident
Juraj ObloÏinsk˘. O inom kandidátovi sme
nerokovali. V najbliÏ‰ích dÀoch sa stretneme,
aby sme prerokovali detaily zmluvy. Bubenko
patril ku kandidátom na trénera
reprezentaãného áãka, vtedy mal v‰ak platn˘
kontrakt s Panioniosom,” povedal generálny
sekretár zväzu Du‰an Tittel.
Nov˘ kouã oficiálne podpí‰e zmluvu po návrate
prezidenta zväzu Franti‰ka Laurinca z ME v
Portugalsku.
***

Carrier
Klimatizace a vytápûní
ARMADALE HEATING
AND COOLING
Servis, instalace a opravy
Hovoﬁíme ãesky!

Roman
Chmielewski

Navrátilová nesúhlasí
so Stichom

Vlastimil Tﬁe‰Àák: Pelé jako Hamlet

Dánsk˘ princ Hamlet se ptá: B˘t ãi neb˘t…
âesk˘ básník, malíﬁ a písniãkáﬁ Vlastimil
Tﬁe‰Àák vyobrazil Pelého jako Hamleta.
Otázka je tedy stejná, jak pro obyvatele
Zimní pohádky, tak pro Hamletovy
potomky: B˘t ãi neb˘t (v semifinále
Mistrovství Evropy)?
Zatím fotbalisté pﬁiná‰ejí radost sv˘m
pﬁíznivcÛm, kteﬁí v ãesk˘ch hospÛdkách
jako v divadle ãi kabaretu sledují televizní
obrazovku a popíjejí své oblíbené pivo.
Souboj tedy probíhá na dvou rovinách.
Jeden na hﬁi‰ti a druh˘, kde se vypije víc
piva, jestli v Praze nebo v Kodani.
MoÏná, Ïe jsou âe‰i pﬁed dne‰ním
utkáním mírn˘mi favority, ale Dánové v
rozhodujícím okamÏiku vÏdy dokáÏí

Londyn-sme/tasr-Americká tenistka Martina
Navrátilová nesúhlasí s v˘rokom Nemca
Michaela Sticha, ktor˘ oznaãil jej víÈazstvo v
prvom kole tohtoroãného Wimbledonu nad
Kolumbijãankou Catalinou Castanovou (6:0,
6:1) za krízu Ïenského tenistu.
“Ivani‰eviã po dvoch rokoch bez tenisu
postúpil vo Wimbledone do tretieho kola.
Dokazuje t˘m azda krízu muÏského tenisu?
Nech sa ºudia pozerajú, ako triafam loptiãku
a nie na to, Ïe mám 47 rokov,” povedala
Ameriãanka ãeského pôvodu pre MF Dnes.
“Îensk˘ tenis nebol nikdy silnej‰í. Stichov
v˘rok bol iba sexistická reakcia. O Ïenách sa
takto hovorí veºmi ãasto. Keì sa úspe‰ne
vrátil Michael Jordan do NBA, nikto
nespochybÀoval jeho v˘konnosÈ.”
Pred OH v Aténach, kde sa Navrátilová
predstaví po boku Lisy Raymondovej vo
‰tvorhre, chce ãeská rodáãka absolvovaÈ
turnaj v ·tokholme. “Budem hraÈ v ·tokholme.
Doteraz som sa tam nikdy nepredstavila a
rada robím veci, ktoré som e‰te nikdy
nespravila,” skon‰tatovala deväÈnásobná
víÈazka wimbledonskej dvojhry. “Nehrala som
ani na Ïiadnej olympiáde, hoci o tom snívam
uÏ od roku 1992. V Barcelone by som mala
zrejme najväã‰iu ‰ancu na úspech, Atény sú
mojou poslednou príleÏitosÈou.”
***
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High Park Cycle
& Sports
32 let v Torontu

2878 Dundas St. W.
(Západnû od Keele St.)

Máte kuﬁí oka?
Bolí vás nohy od dlouhého chození po Praze?
Potﬁebujete pedikúru?

V Praze vám o‰etﬁí nohy odborná pedikérka
Zdena Hrabinová
Poãernická 57
108 00 Praha 10
Tel.: 274-777-476

Za o‰etﬁení zaplatíte pûtkrát ménû neÏ v Torontu!

Toronto, Ontario
Tel.: 416/614-6689
Kola, sportovní potﬁeby
Prodej, servis, pÛjãovna, v˘mûna.

