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Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,
je v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém horním
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Jako kdyÏ hrách
na kÛlnu hází

Na‰e sousedka ve Vr‰ovicích byla chápavá Ïena.
Jednou, kdyÏ mÛj bratr zavfiel dvefie tak prudce,
Ïe se vysypalo sklo, nalezla moje matka u ní
pochopení. Nejen to. Na oplátku se dovûdûla, Ïe
dva bratfii, ktefií bydlí nad námi hrají v chodbû
hokej, Ïe Va‰íãek, kter˘ bydlí v prostfiedním baráku
jiÏ dvakrát ve ‰kole pro‰oupl a chodí nyní do ‰koly
pomocné. Paní odnaproti vûdûla zkrátka v‰e. Snad
i o prvních sexuálních zku‰enostech mladistv˘ch.
Dokázala totiÏ naslouchat stíÏnostem rodiãÛ a

tyto stíÏnosti patfiiãn˘m zpÛsobemkomunikovat
dál. Zcela jiná byla situace s lidmi, ktefií bydleli
pod námi. I v dobách nejtvrd‰ího komunismu
nevyvû‰ovali sovûtské vlajky. VÏdy jen
ãeskoslovenské. Nevûdûli o nikom nic. S nik˘m se
nest˘kali a neumûli pofiádnû ãesky. Proto jsme si
z nich jako dûti dûlaly srandu. K nejoblíbenûj‰ím
zábavám patfiilo strefovat se jim míãem do okna.
Pan Jaro‰evsk˘ vÏdy vybûhl, gestikuloval rukama
a kfiiãel “âo robí‰?” KdyÏ jsme se stûhovali pryã,
tak jsem se ‰el s ním rozlouãit. Tehdy se rozpovídal.
Dovûdûl jsem se, Ïe není Rus, ale Ukrajinec. Byl to
inÏen˘r, stavitel a udûlal první ‰ikm˘ most v
âechách. Vysvûtlil mi, jak je tûÏké udûlat takov˘
most, protoÏe rozloÏení sil je mnohem
komplikovanûj‰í neÏ u mostÛ, které jsou rovné.
Byl to pravoslavn˘ mystik, studoval indickou
filosofii. Bydlel s bratrem a jeho Ïenou. Ti uvûfiili
sovûtské propagandû a jeli na náv‰tûvu pfiíbuzn˘ch
do Sovûtského svazu a uÏ se nikdy nevrátili zpátky.
Ani jsme takovou maliãkost nepostfiehli. Paní
doktorka nad námi nám vÏdy prohlíÏela oãi a o dvû
patra nad námi bydlela také paní doktorka a ta
nám vÏdy píchla penicilin, kdyÏ ‰la ze stfiediska
domÛ, abychom nemuseli za ní do ordinace. Jako
dûti jsme znaly v‰echny lidi v baráku.
Pak jsme se pfiestûhovali. UÏ jsem neznal lidi z

baráku. Ti v‰ak peãlivû hlásili m˘m rodiãÛm, kdy
byl u nás jak˘ mejdan a nebylo jich málo. Pan
Pelikán, kter˘ bydlel o patro níÏ totiÏ pracoval pro
Státní bezpeãnost. K tomuto zji‰tûní jsem
nepotfieboval Cibulkovy seznamy.
Legitimoval se mi sám, aby získal urãit˘ respekt

a zamezil neúspû‰nû na‰í mladistvé bujnosti.
Opût jsem se pfiestûhoval. Jednou nám vymûÀovali

dfiez v kuchyni. Zavfieli ve sklepû vodu a kdyÏ byl
star˘ dfiez pryã a nov˘ tam je‰tû nebyl, nûjak˘
chytrák vodu opût zapnul. Vytopilo to nejen nás,
ale i sousedku pod námi.. Nemohla nám od té
doby pfiijít na jméno a doÏila se témûfi stovky.
Emigroval jsem. MÛj první domácí byl hodn˘
ãlovûk, ale mûl peklo od sousedky. Byla to Japonka,
která nechtûla akceptovat jeho slovenskou
úrodnou zahrádku, plnou rajsk˘ch jablek, okurek
a zukínÛ. Mûla krásn˘ trávník a pfies plot kfiiãela:
“Îe se nestydíte za takov˘ bordel.” Dospûl jsem k
závûru, Ïe Japonci jsou pofiádní lidé.
Tento názor mnû vydrÏel do dal‰ího stûhování.

Nyní mám na severní stranû japonského souseda.
Je to sbûratel. Postupnû nanosil zboÏí rÛzné
hodnoty do svého domu. KdyÏ zaplnil pÛdu, ucpal
první patro materiálem nevyãíslitelné hodnoty,

zakryl okna novinami a krabicemi zaplnil ve‰keré
obytné prostory, pfii‰la na fiadu veranda, kde pod
igelitem skladuje knihy. Po ãase se zaãaly rozliãné
pfiedmûty kupit po jeho dvorku, aÏ se nakonec
dostaly skrz stûnu do na‰í garáÏe. JelikoÏ je to
pofiádn˘ ãlovûk, zaãal teì stavût na dvofie kÛlnu,
aby mûl kam pfiebyteãn˘ materiál uloÏit. Máme z
toho radost. Obãas si bûhem nedûlního odpoledne
vezmeme hrách a házíme ho pfies plot na stûnu
nové stavby. V˘sledek je podobn˘ jako snaha
mûstsk˘ch inspektorÛ, ktefií dali na‰emu
sousedovi pfiíkaz, aby s tím nûco udûlal.
Aby trápení nebylo konec, stal se dÛm na jih od

nás nepfiátelsk˘ mému dal‰ímu sousedovi,
rodilému Kanaìanovi. Ten má totiÏ opaãn˘
problém. Zatímco dÛm na severu vûci pfiitahuje,
dÛm na jihu mého souseda je pravidelnû
odmr‰Èuje, vcetnû mého souseda. Vidûl jsem to
nûkolikrát na vlastní oãi. NáleÏitû posilnûn,
nejist˘m krokem se dostane aÏ ke dvefiím. JiÏ chce
zasunout klíã do dvefií a v tom obrovská pecka. On
zavrávorá, pozadu sejde do zahrady a padne do
trávy.
Zapálí si cigaretu a po pûti minutách udûlá nov˘

pokus. Opût ho neviditelná síla srazí se schodÛ.
JelikoÏ je to ãlovûk silné vÛle, nakonec se mu
pfiece jen podafií proniknout dovnitfi. Myslel jsem,
Ïe záporn˘ náboj domu je trval˘. Omyl.Minulou
stfiedu pfiijel s nûjak˘m kumpánem taxíkem.

·ibalové se nedohodli pfii placení a do‰lo k zápasu
fiecko-fiímskému. V okamÏiku, kdy se v‰ak objevil
policejní majáãek s houkaãkou, ‰elma-soused se
rozhodl, Ïe moudfiej‰í ustoupí. DÛm ho tentokrát
neodmr‰til a on vplul dovnitfi, kde zaujal pozici
mrtvého brouka. Policisté chvíli klepali na dvefie,
ale tam se nikdo neozval. I ‰pendlík upadnout by
bylo sly‰et. Mûl jsem pocit, Ïe kdyby házeli hrách
na dvefie, byli by úspû‰nûj‰í. Místo toho vyslechli
druhého váleãníka a odjeli.
Sousedské problémy v‰ak nejsou pouze

torontsk˘m specifikem. Moje sestra bydlí v Hradci
Králové v paneláku a soused jí pravidelnû telefonuje
ve tfii hodiny ráno, Ïe praãka je pfiíli‰ hluãná. Ta ho
vÏdy ujistí, Ïe v noci nepere. Pfiesto se situace jiÏ
fiadu mûsícÛ opakuje. Je to jako kdyÏ hrách na
stûnu hází.
Tento t˘den mi volala známá, Ïe jejich sousedi

vykáceli stoleté stromy, které jim vrhaly stín na
zahradu. Tak jsem si fiekl, Ïe my máme aspoÀ
nûjakou srandu, zatímco tohle je uÏ jen smutné.
¤íkat lidem, aby nekáceli stromy má snad je‰tû
men‰í smysl neÏ házet hrách na sousedovu kÛlnu.
O problémech se sousedy jiÏ pí‰e Bible, ale

házení hrachu na stûnu je novodob˘ fenomén. Je
jen s podivem, Ïe jsme je ve Vr‰ovicích nemûli, ale
moÏná, Ïe je mûl pan Jaro‰evsk˘ s námi.

Ale‰ BfiezinaAle‰ BfiezinaAle‰ BfiezinaAle‰ BfiezinaAle‰ Bfiezina
***

Teãka za ‰ampionátem

Pár minut poté, co se stalo ¤ecko mistrem Evropy, je po‰kozen˘ vÛz fieckého fanou‰ka odváÏen odtahovou sluÏbou s portugalskou
vlajkou. K nehodû do‰lo v oblasti Bloor a Dovercourt. Jinak, pokud je nám známo probûhly oslavy bez vût‰ích problémÛ. O Mistrovství
Evropy na stranû 12.
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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.

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

Tel.: 416-431-9477

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

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

  satellite  1-416

CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY
published by ABE

P.O. Box 176, Station „E",
Toronto, Ont. M6H 4E2
Telefon: (416) 530-4222

Záznamník: (416) 530-0202

Fax: (416) 530-0069
E-mail: abrezina4222@rogers.com
satellite1-416@satellite1-416.com

abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com nebo www.zpravy.org

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)

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089
P.P.I.C. Accounts # 1001583

GST Business # 86957 0572 RT0001
 Paid in Toronto

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 anglicky-
nedûle 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 TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 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.

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a 218)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Úfiední hodiny budou od záfií jednou mûsíãnû 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

ANNOUNCING THE 13TH ANNUAL

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 post-secondary institution.
                   Details and application forms are available

at the Credit Union office.

DEADLINE FOR SUBMISSIONS IS AUGUST 2, 2004

Co nového
na torontském festivalu?

V úter˘ 13. ãervence se konala tisková
konference na které byly oznámeny technické
záleÏitosti t˘kající se nejvût‰í pfiehlídky filmÛ v
Torontu. Vût‰inu informací o leto‰ním
Mezinárodním torontském filmovém festivalu

se mÛÏete dovûdût na internetov˘ch stránkách
www.bell.ca/filmfest nebo kdyÏ zavoláte na
ãíslo 416/968-FILM. S kreditní kartou VISA
lze zakoupit legitimace na filmov˘ festival jiÏ
od 19. ãervence 2004. Jinak prodej zaãíná o
t˘den pozdûji. Nová pokladna bude otevfiena
v Manulife Centre, 55 Bloor St. W., Main
Floor. Kupóny za lístky na jednotlivá promítání
si mÛÏete vymûnit v pokladnû v College Park,
444 Yonge St. a to od 31. srpna 2004.
Samostatné lístky se zaãnou prodávat 8. záfií
2004 v 9 hodin. Cena festivalové legitimace je
450 dolarÛ. Kupóny na tfiicet filmÛ stojí 360
dolarÛ. Na deset filmÛ 140 dolarÛ. Jednotlivé
lístky stojí na Gala pfiedstavení 28,50 a na
bûÏné pfiedstavení 16,75 dolaru.

LahÛdkou leto‰ního festivalu bude zfiejmû
film RAY o zpûváku a hudebníkovi Ray
Charlesovi. Svûtovou premiéru filmu reÏiséra
Taylora Hackforda uvidíte v sérii Gala
Presentation v Roy Thomson Hall.
Leto‰ní filmov˘ festival je vûnován
jihoafrickému filmu. Bude zde také
severoamerická premiéra filmu Jean Luc
Godarda Notre Musique. Organizátofii dále
slibují skvûlé filmy jako izraelsk˘ Procházka
po vodû, dánsk˘ od Susanne Bier Bratfií a
‰panûlsko-argentinsko-italsk˘ Svatá dívka.
Festival zahájí 9. záfií Gala pfiedstavením filmu
maìarského reÏiséra Istvána Szabó Being
Julia.

abe
***

Co-director N. Cowan oznamuje podrobnosti TIFF
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Czech &Slovak Institutions

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

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

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

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

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

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

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

VáÏen˘ pan
Dr. Vladimír ·pidla,
pfiedseda vlády âeské republiky
NábfieÏí Edvarda Bene‰e 4
118 01 Praha 1

Toronto, 6. ãervence 2004
VáÏen˘ pane pfiedsedo vlády,
dovolte nám, abychom Vás oslovili jménem delegátÛ a úãastníkÛ 56.
kongresu âeského a Slovenského sdruÏení v Kanadû, kter˘ se ve dnech
4. - 6. ãervna 2004 konal v kanadském Whistleru, Britská Kolumbie. V
úvodu na‰eho dopisu bychom Vám rádi pogratulovali k úspû‰nému vstupu
âeské republiky do Evropské unie.
V pfiíloze pfiikládáme rezoluci, kterou delegáti kongresu pfiijali. Byli bychom
rádi, kdybyste obsahu rezoluce vûnoval pozornost a povûfiil pfiíslu‰né
ministry Va‰í vlády reagováním na obsah této rezoluce.
RovnûÏ tak posíláme tuto rezoluci pfiedsedovi Poslanecké snûmovny
âeské republiky a pfiedsedovi Senátu âeské republiky, aby s rezolucí
seznámili poslance a senátory.
Pfiejeme Vám pane pfiedsedo vlády hodnû úspûchÛ ve Va‰í odpovûdné
práci a srdeãnû Vás zdravíme.
Milo‰ ·uchma, pfiedseda Radmila Locherová, jednatelka
Kopie:
Dr. Lubomír Zaorálek, pfiedseda Poslanecké snûmovny âeské republiky
JUDr. Petr Pithart, pfiedseda Senátu âeské republiky
Pfiíloha:

REZOLUCE
56. KONGRESU âESKÉHO A SLOVENSKÉHO SDRUÎENÍ V

KANADù (âSSK), KTER¯ SE KONAL
VE DNECH 4. - 6. âERVNA 2004,

VE WHISTLERU, BRITSKÁ KOLUMBIE
KONGRES âSSK:
a) Vítá ãlenství âeské republiky v Evropské Unii a pevnû vûfií, Ïe toto ãlenství
pfiispûje ke koneãnému a úspû‰nému vyfie‰ení problému umoÏnûní dvojího obãanství
pro krajany a uzákonûní skuteãnosti, Ïe obãan narozen˘ v âeské republice nemÛÏe
ztratit ãeské obãanství.
b) Vûfií, Ïe ãlenství âeské republiky v Evropské Unii bude trvale zárukou fie‰ení
pfietrvávajících nedostatkÛ v oblasti spravedlnosti, které jsou obsaÏeny v rezoluci
loÀského kongresu âSSK.
c) Îádá vyfie‰ení situace vzniklé zabavením majetku politick˘m vûzÀÛm a
emigrantÛm z komunistického âeskoslovenska ve formû vrácení jejich majetkÛ,
nebo poskytnutí pfiijatelné náhrady.
d) Poukazuje na závûry a doporuãení konference konané v rámci T˘dne zahraniãních
âechÛ v Praze na podzim minulého roku, s nimiÏ se âSSK plnû ztotoÏÀuje. Jedná
se o následující rezoluce:
1. Rozvoj celkov˘ch vztahÛ a spolupráce mezi zahraniãními âechy a âeskou
republikou;
2. ¤e‰ení konkrétních otázek vztahu a spolupráce vãetnû otázek dvojího obãanství,
umoÏnûní korespondenãní formy voleb a vyfie‰ení restituãních nárokÛ;
3. Pfiesídlení a repatriace, sociální péãe o navrátiv‰í se krajany a sociální péãe o
âechy Ïijící v zahraniãí;
4. Rozvoj a vzdûlání krajanÛ Ïijících v zahraniãí a zaji‰tení v˘uky ãeského jazyka;
5. Péãe o ãeské kulturní dûdictví v zahraniãí;
6. Formy a moÏnosti kulturní spolupráce krajansk˘ch spolku a organizací s
vládními a nevládními institucemi v âeské republice.
e) OceÀuje, Ïe âeská vláda zru‰ila vízovou povinnost pro kanadské obãany a v této
souvislosti apeluje na kanadskou vládu, aby zru‰ila vízovou povinnost pro obãany
âeské republiky cestující do Kanady.
f) Vítá zapoãatou spolupráci âSSK v pomoci královéhradeckému kraji s v˘ukou
angliãtiny kanadsk˘mi lektory a multimediální technologií v˘uky, podporu
Etickému Fóru v âeské republice a jeho aktivitám, a pomoc âSSK pfii navázání
divadelní spolupráce mezi Dejvick˘m divadlem v Praze a kanadsk˘mi divadly.
g) Îádá Ministerstvo zahraniãí âeské republiky, aby urychlenû ukonãilo provûrku
a odvolalo honorárního konzula âeské republiky ve Vancouveru pana Kevina E.
Newmana. … Úãastníci kongresu podporují poÏadavek Valné hromady
vancouverské odboãky SdruÏení, která jednomyslnû pfiijala rezoluci, kterou poÏaduje
okamÏité odvolání honorárního konzula Newmana.
 h) Udûluje Masarykovu cenu ãlenÛm skupiny 3. odboje bratfií Ma‰ínÛ, ktefií se
hrdinnû postavili na odpor komunistickému reÏimu. Ctirad Ma‰ín, Josef Ma‰ín,
Milan Paumer, Václav ·véda (In Memoriam), Zbynûk Janata (In Memoriam),
Ctibor Novák (In Memoriam), spolu s dal‰ími nasadili Ïivoty za znovunabytí
demokracie, v boji proti zvÛli komunistického reÏimu, na poãátku padesát˘ch let
minulého století v âeskoslovensku. Kongres se pfiipojuje a podporuje návrh
Senátu âeské republiky na udûlení vysokého státního vyznamenání pro v˘‰e
uvedené ãleny odbojové skupiny.
(Zkráceno.)

The Rt. Hon. Paul Martin,
Prime Minister of Canada
Langevin Block
80 Wellington Street
Ottawa, Ontario
K1A 0A2
Toronto, July 6, 2004
Dear  Mr. Prime Minister,
As proud Canadians, members of the
Association welcome the
Government of Canada elected on
June 28th.  Once again the thoroughly
democratic character of Canadian
elections can serve as an example
and model to those parts of the world
where different varieties of
dictatorship still exist.
The resolution was adopted at the 56.
Annual Congress of the Czech and
Slovak Association of Canada held
in Whistler, British Columbia on June
4 - 6, 2004.
The Association urges the
Government of Canada to reconsider
its continued imposition of visa
requirement on citizens of the Czech
Republic and the Slovak Republic.
Now, when the Czech Republic’s
visa requirement for Canadians has
been removed due to the country’s
entry into the European Union, we
strongly feel that it would be
appropriate on the part of the
Canadian government to reciprocate.
Yours truly,
Milo ·uchma, President
Radmila, Locher, Secretary
Copy:
The Hon. Bill Graham, Minister of
Foreign Affairs and International
Trade
The Hon. Judy Sgro, Minister of
Citizenship and Immigration

26.6.-31.7.
Dûtsk˘ tábor Host˘n u Montrealu

Tel.: (514) 362-0155
nebo

(450) 465-4844
***

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

***
2.10. (so) 18:00

Posvícení u sv. Václava
40 let posvûcení kostela

Osada sv. Václava
***

Rezoluce z vancouverského Kongresu âSSK

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

14.7.2004 v 0:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

29.7.2004
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Pfiíjemné kvalitní
zubní o‰etfiení

nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ

Sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné!

Ráda pomohu novû pfiíchozím!

Medical

1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)

Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-
pátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

Dr. Petr
Munk

Chiropraktik

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

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

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540

E-mail: emestic@hotmail.com

Slovensk˘ den v Mississauze

Ná‰ spolupracovník Miro Babel nav‰tívil s fotoaparátem Slovensk˘ den,
kter˘ se konal minulou nedûli.

·tátnu hymnu treba meniÈ
ão najãastej‰ie!

Toronto-sme-Peter Breiner-S pobavením sledujem diskusiu, ktorá
sa uskutoãÀuje na Slovensku. Po politikoch, ktorí nemajú
dôleÏitej‰iu prácu, sa do nej postupne zapájajú aj obãania.
Názory sú dva - nechaÈ alebo vymeniÈ.
Ak by som k problému pristupoval len z hºadiska zdravého
rozumu, neexistuje iná moÏnosÈ ako ponechaÈ. Zavedenie novej
by stálo peniaze, ktor˘ch aj tak niet a niã by sa nezmenilo. Na
hudbe aÏ tak nezáleÏí a text si presne nepamätá nikto, politikov
a hysterick˘ch vlastencov nevynímajúc. A pesniãka, ktorá dokáÏe
jeden národ vyburcovaÈ k prejavom nad‰enia a písaniu ãlánkov,
neznamená pre zvy‰ok sveta niã.
Viem celkom iste o skupine obãanov, ktorá má eminentn˘
záujem na tom, aby sa hymna menila ãím ãastej‰ie. Nielen
slovenská, ale kaÏdá. âlenovia rozhlasového symfonického
orchestra v Bratislave uÏ nahrali, spolu so mnou, asi 400 hymien
v‰etk˘ch ‰tátov, národov, provincií, republík a ostrovov na aké si
len spomeniete. âím viac zmien, t˘m viac práce. Hudobne sú
hymny v absolútnej väã‰ine úplné nezmysly a texty siahajú od
naivn˘ch hlúpostí cez hysterické krváky aÏ po opilecké pesniãky.
KaÏdá krajina je najkraj‰ia, kaÏd˘ národ naj‰ºachetnej‰í.
Tento rok sme niektoré hymny nahrávali aj dva-tri razy.
Referendum na Cypre nedopadlo tak, ako bolo treba, V˘chodn˘
Timor sa osamostatnil, o Iraku ‰koda hovoriÈ. Rusko sa vrátilo k
sovietskej hymne s nov˘m textom. Nikto ho neovláda. Rusk˘
veºvyslanec v Aténach bol naãisto prekvapen˘, keì ho olympijsk˘
v˘bor vyzval, aby schválil hymnu a jedine upratovaãka vedela, Ïe
uÏ majú novú. V Indonézii a Malajzii mali podobné problémy ako
jeden z na‰ich b˘val˘ch prezidentov, ale dotiahli to aÏ k drobn˘m
ústavn˘m úpravám. K moci sa tam dostali iné frakcie. Na
Slovensku by sa v podobnom prípade v hymne zaãalo bl˘skaÈ
nad âadcou alebo nad Komárnom.
Chudobnej‰ie krajiny nemali na vlastnú hymnu, tak si museli
nakradnúÈ z cudzích. Peru, Kamerun a Andorra si zobrali z
francúzskej, Antigua z nemeckej, Bahamy z kanadskej a
Gruzínsko z nemeckej, ale tam sa na‰Èastie uskutoãnila revolúcia
a uÏ mesiac majú novú. Dali ju dokopy z troch národn˘ch opier.
Srbsko má svoju hymnu, âierna Hora dokonca dve, ale na
spoloãnej sa nevedia dohodnúÈ, tak pouÏívajú b˘valú
juhoslovanskú, ktorá je vlastne poºská, napísal ju Samko Tomá‰ik
a volá sa Hej, Slováci. Poºsk˘ olympijsk˘ v˘bor sa sÈaÏoval, Ïe
ich hymna je málo pochodová aÏ do chvíle, k˘m som ich
neupozornil, Ïe ich hymna je v troj‰tvrÈovom takte a v‰etky
dvojnohé bytosti budú maÈ s pochodovaním problém.
Estónska hymna je zároveÀ fínska, anglická je aj lichten‰tajnská
a nórska kráºovská. Tajwan má vlastnú hymnu, oficiálne musí
pouÏívaÈ ãínsku a na ‰portové podujatia majú tretiu ‰peciálnu.
Tuniská hymna má asi 25 verzií, v‰etky sú oficiálne. Doteraz
najlep‰iu nahrávku mali s miestnou dychovkou a zborom nar˘chlo
pozháÀan˘m zo stromov, takÏe keì poãuli symfonickú verziu,
netu‰ili o ão ide. Juhoafrickú hymnu dávali dokopy niekoºko
rokov, k˘m boli ukojené v‰etky miestne kmene a spieva sa v
troch jazykoch. Juhoamerické krajiny sa pretekajú v tom, ãia
hymna sa obsahom aj rozsahom ão najviac priblíÏi kombinácii
romantickej opery a poÏiaru v cirkuse. Vyhral Uruguaj, majú
hymnu, ktorá trvá vy‰e ‰esÈ minút...
Zdá sa, Ïe hymny sú, ako mnoho ìal‰ích, len nezmyselné a
prázdne symboly. Je ale úchvatné, keì nad hlavami vejú zástavy,
znie hymna a po tvári futbalistu, diváka ãi úãastníka zasadnutia
stekajú slzy dojatia. Hudba v‰ak po chvíli dohrá a v‰etci sa opäÈ
zaãnú kopaÈ, opºúvaÈ, klamaÈ, okrádaÈ a vraÏdiÈ. Alebo, ão je
e‰te hor‰ie, odoberú sa do parlamentu, chránení roz‰írenou
imunitou, schvaºovaÈ zákony.

***

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!
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Financial

1 CDN $ 19,32 Kã
1 US $ 25,52 Kã
1 EURO 31,53 Kã
100 Sk 79,26 Kã
Quick - 8.7..2004

Kursovní lístek
100 Kã 5,32 CDN $
100 SK 4,24 CDN $
1 CDN $ 18,80 Kã
1 CDN $ 23,58 SK
1 US $ 1,34 -CDN $
1 EUR 1,64 CDN $
Toronto Star - 8.7.2004

10.7.2004
Chtûl ji znásilnit,

zabila ho rybiãkou
Praha-právo (tom)-Chtûl znásilÀovat,
moÏná i zabíjet a sám skonãil v márnici.
Takov˘ je pfiíbûh ãtvrteãní noci plné
bleskÛ, hromÛ a de‰tû. Byla to také noc
násilí a neãekan˘ch rozuzlení.
Osudnou se mohla stát pro tfiiadva-
cetiletou studentku, kterou napadl u
zastávky autobusu Na Jelenách v Praze
4-Chodovû pfied pÛlnocí muÏ. Mûl choutky
erotomana, kterému touha po Ïenû
pfietékala z kalhot. Situace se v‰ak v
tomto pfiípadû odvíjela úplnû jinak, neÏ si
pfiedstavoval. Duchapfiítomná mladá
Ïena se nedala. Zavíracím noÏem bránila
své tûlo a agresora zranila. Ten bodné
ránû posléze podlehl.
Studentka procházela neosvûtlenou
pû‰inou, lemovanou vysok˘m kfiovím a
spûchala na vysoko‰kolskou kolej Otava,
kdyÏ se pfied ní objevil ãernovlas˘ muÏ,
stfiední atletické postavy.
OkamÏitû se na dívku vrhl, povalil ji na
zem a zaãal z ní rvát obleãení. Napadená
zoufale kfiiãela o pomoc, to jí ale vÛbec
nepomohlo, její kfiik naopak útoãníka je‰tû
více vzru‰il a vystupÀoval jeho agresivitu.
Nalehl na ni tûlem a snaÏil se jí zakr˘t
ústa, aby nekfiiãela.
Pfiepadená dívka se bránila ze v‰ech sil
a v okamÏiku, kdy jí zaãínaly docházet
síly si vzpomnûla na noÏík v kabelce,
kter˘ pouÏívala k loupání pomeranãÛ a
jablek.
Mal˘ nÛÏ, rybiãka pro dûti, s
pûticentimetrov˘m ostfiím jí zachránil
Ïivot. Z posledních sil se jí podafiilo
zasáhnout muÏe noÏíkem do hrudníku,
pak se jí v‰ak kapesní noÏík zavfiel. V
zoufalství alespoÀ dloubala zavfienou
kudliãkou do hrudníku násilníka, kter˘ jí
roztrhal ‰aty.
Útoãník se vylekal a utekl, mladá Ïena se
v ‰oku vypravila k vysoko‰kolsk˘m
kolejím a pfiivolala policisty.
Nûkolik minut po pÛlnoci dostal praÏsk˘
operaãní dÛstojník zprávu od záchranáfiÛ,
aby vyjeli na Chodov k pfiípadu
pobodaného muÏe. Ve chvíli, kdy sanitka
dojela na místo v‰ak jiÏ byl pobodan˘
mrtev.
Policisté zjistili, Ïe mrtv˘ muÏ nápadnû
odpovídá popisu útoãníka, kter˘ napadl
mladou Ïenu pár desítek metrÛ od místa,
kde byl nalezen. Netrvalo dlouho a zjistilo
se, Ïe mrtv˘m je skuteãnû muÏ, kter˘
chtûl mladou Ïenu znásilnit.
“Mrtv˘ muÏ mûl u sebe doklad, kter˘
ãásteãnû vypovídal o jeho totoÏnosti.
Bezesporu se jednalo o cizince, ale
vy‰etfiovatelé zatím nechtûjí sdûlit jeho
národnost. Policejní komisafi nafiídil
soudní pitvu, která pfiesnû urãí pfiíãinu
smrti,” fiekla Eva Miklíková z tiskového
oddûlení praÏské policie.
O napadené policisté Ïádné bliÏ‰í
informace také nechtûjí sdûlit. “Policie
nechce naru‰it identitu Ïeny, takÏe
informace o její osobû neposkytne,”
poznamenala Miklíková.
Dodala, Ïe problémy na kolejích nejsou
mezi urãitou skupinou zahraniãních
studentÛ v˘jimkou, protoÏe okrádání,
rvaãky a pfiepadení se mezi nimi
odehrávají pomûrnû ãasto. Podle
informací Práva byla i studentka ze
zahraniãí, oba aktéfii váÏného incidentu
pr˘ pocházeli ze zemí b˘valého
Sovûtského svazu.
“Policejní komisafi pfiípad vy‰etfiuje jako
podezfiení z ublíÏení na zdraví,
pravdûpodobnû se v‰ak ukáÏe, Ïe ‰lo o

nutnou obranu,” fiekla Miklíková.
Zabít ãlovûka i krátk˘m noÏíkem není
problém. “Pfii dobfie vedené ránû staãí
ostfií dlouhé dva centimetry,” fiekl Právu
mluvãí praÏské záchranné sluÏby Marek
Uhlífi.

***
12.7.2004

KníÏák pfiehlédl stopku
Planá-právo/Jaroslav Vesel˘-Dopravní
nehodu v Plané na Tachovsku mûl v
sobotu kolem 11 hodiny dopoledne fieditel
Národní galerie Milan KníÏák. Podle
policie pfiehlédl ãi ignoroval znaãku Stop,
kdyÏ se blíÏil k hlavní silnici a vjel do
vozovky s úmyslem ji pfiejet napfiíã. Zleva
v‰ak právû v tu chvíli jela Alena Lejãarová
v ãervené Suzuki Swift. Nestaãila se uÏ
KníÏákovu vozu Mercedes vyhnout a
narazila do jeho levého boku.
Nehoda na více neÏ hodinu zkomplikovala
dopravu. Alkohol nebyl u nikoho zji‰tûn.
PÛvodnû se zdálo, Ïe se nikomu nic
nestalo. KníÏák, jeho manÏelka a dal‰í
pasaÏérka ve voze vyvázli bez ‰krábnutí.
Po nehodû byly Ïenû o‰etfieny pouze
drobné odûrky. Veãer se jí v‰ak pfiitíÏilo,
jak uvedla vãera âeská televize. Podle ní
si také fiidiãka stûÏovala, Ïe jí KníÏák,
kter˘ podle policie havárii zfiejmû zavinil,
po nehodû nepomohl.
„Zaãala mû bolet hlava, mûla jsem
závratû. Proto jsem ode‰la na chirurgické
oddûlení, kde si mû nechali na
pozorování,“ fiekla fiidiãka âT.
„Zdravotní neschopnost u paní Lejãarové
bude zhruba tak dva t˘dny. Jde o
podvrtnutí pátefie a lehk˘ otfies mozku,“
fiekl lékafi chirurgického oddûlení chebské
nemocnice Jan Kropáãek. Policisté
potvrdili, Ïe fiidiãka jela smûrem od
Chodové Plané, byla na hlavní silnici a
mûla pfiednost.
Milan KníÏák se odmítal o pfiíãinách a
eventuálním zavinûní nehody bavit. Na
pfiímé otázky neodpovídal. KdyÏ sedûl v
policejní dodávce a ãekal na sepsání
protokolu, otáãel se zády ke v‰em, kdo
se o nûj zajímali.
„Nechte ho na pokoji,“ bránila ho
manÏelka v bílé k‰iltové ãepici, postávající
u posuvn˘ch dvefií dodávky. „Tolik toho
pro tuhle zemi udûlal a lidi jsou k nûmu
tak zlí. Nebudeme se k niãemu vyjadfiovat.
A nepfiejeme si, aby ho nûkdo fotil,“
zahánûla novináfie a zvûdavce.
V roce 1995 byl KníÏák stíhan˘ pro tûÏké
ublíÏení na zdraví. Také na Tachovsku
se srazil s vozem polského fiidiãe, kter˘
trvale Ïil v Nûmecku. Soud tehdy potrestal
KníÏáka tfiílet˘m zákazem fiízení a udûlil
mu pokutu 40 tisíc korun.

 ***
Najbohat‰ou stranou
na Slovensku je SDª

BRATISLAVA - Najbohat‰ou politickou
stranou na Slovensku je podºa údajov z
v˘roãn˘ch finanãn˘ch správ za rok 2003
mimoparlamentná SDª, ktorá svoj
majetok vyãíslila na 48,5 milióna korún. Z
parlamentn˘ch strán najväã‰í majetok
priznalo HZDS (35 miliónov), najmen‰ie
imanie vlani evidovala ANO (okolo 2,9
milióna korún).

***

Kavan a La‰tÛvka váhají
s podpisem slibu loajality

Praha-právo/Alexandr Mitrofanov-Soc.
dem. poslanci Vladimír La‰tÛvka a Jan
Kavan si kladou podmínky, za kter˘ch by
byli ochotni podpofiit vládu chystanou
úfiadujícím ‰éfem âSSD Stanislavem
Grossem s KDUâSL a US-DEU.

Podle obou poslancÛ je pro nû obtíÏnû
akceptovatelná vláda, která by ‰la víc
doprava, neÏ byla vláda Vladimíra ·pidly se
stejn˘mi koaliãními partnery. ·éfové soc.
dem. lidovcÛ a US-DEU se pfiitom domluvili,
Ïe nechají novou koaliãní smlouvu stvrdit
podpisy v‰ech 101 poslancÛ. Rebelové by
jim tedy mohli udûlat ãáru pfies rozpoãet.
Gross se v první reakci pro Právo dopad
tûchto poÏadavkÛ snaÏil zmírnit s tím, Ïe
nepfiedstavují problém. A místopfiedseda
soc. dem. Zdenûk ·kromach vãera v âT
fiekl, Ïe soc. dem. bude mít urãitû v‰ech
sv˘ch 70 hlasÛ ve Snûmovnû pohromadû.
La‰tÛvka i Kavan navazují na nûkolik mûsícÛ
star˘ dopis více neÏ 20 poslancÛ âSSD,
jehoÏ byli iniciátory a kter˘ poukazoval právû
na malou levicovost tehdej‰í vlády.

Pokraãování na str. 6
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Petr ChudoÏilov: Lenin pfiijede do Prahy

IVANA WELLS
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Zku‰enost v prodeji nemovitostí od roku 1980

Specializuje se na západní Toronto a Mississaugu
Zamûstnání a Pager: 416/235-2500

Pfiímá linka: 905/274-6555

 West Realty Inc., REALTOR

„Za sebe musím fiíct, Ïe jsem stejnû
principiální jako Miroslav Kalousek. On si
neumí pfiedstavit, Ïe by podpofiil vládu, která
by byla víc nalevo neÏ ·pidlova. Já si
neumím pfiedstavit, Ïe bych podpofiil vládu,
která bude víc napravo neÏ ·pidlova,“ fiekl
vãera La‰tÛvka Právu.
Na dotaz, zda tím avizuje, Ïe vládu, kterou
uzná za pravicovûj‰í neÏ byla ·pidlova,
nepodpofií, uvedl: „Tím avizuji, Ïe vláda,
která by mûla program napravo od ·pidlovy
vlády, je pro mû obtíÏnû akceptovatelná.“
Kavan Právu fiekl, Ïe má stejn˘ názor jako
La‰tÛvka, s nímÏ podle sv˘ch slov o tom

ãasto hovofiil. „Nejde mi o personální sloÏení
vlády, ale o to, aby ty dÛvody, které vedly ke
zklamání, rozãarování a problémÛm uvnitfi
âSSD, byly odstranûny. Jeden z nich je
odklon od soc. dem. politiky,“ uvedl Kavan.
Podle sv˘ch slov chápe, Ïe v kaÏdé koaliãní
vládû musí dojít ke kompromisu, ale z tûch
dosavadních, jak uvedl, pro nûj nebylo
zfietelné, Ïe hlavní stranou v koalici byla
âSSD. Proto Kavan podle sv˘ch slov chce
uji‰tûní minimálnû ve tfiech bodech:
* Nedojde k privatizaci vefiejn˘ch sluÏeb,
coÏ je podle nûj ãást demontáÏe sociálního
státu.
* Pokud by se zvy‰ovaly danû, tak jen danû
pfiímé, které jsou solidární, nikoli nepfiímé,
které mají hor‰í dopad na lidi práce.
* Zahraniãní politika bude jednak vyváÏená
a jednak srozumitelná.
„Chtûl bych vûfiit, Ïe pfií‰tí vláda si nebude
hrát na jakousi kompromisní chytrou
horákyni, jak to bylo napfiíklad ve vztahu k
válce v Iráku,“ dodal Kavan. Podle nûj postoj
·pidlovy vlády spí‰ demonstroval
neschopnost skloubit proevropskou politiku,
to znamená i podporu spoleãné zahraniãní
a bezpeãnostní politiky, na jedné stranû a
potfiebu udrÏet dobré transatlantické vztahy
na stranû druhé.
Kavan podle sv˘ch slov poÏaduje daleko
jasnûj‰í zapojení do hlavního proudu
evropské politiky a to jak ve vztahu k Iráku,
tak vÛãi Stfiednímu v˘chodu atd. „Jako soc.
demokrat byl bych rád, kdyby bylo v
zahraniãní politice pfiihlíÏeno i ke spoleãné
politice evropsk˘ch soc. dem. stran,“ dodal
Kavan.
Gross v bezprostfiední reakci na Kavanovy
a La‰tÛvkovy poÏadavky na dotaz Práva
pouze sdûlil: „Budeme o tom urãitû mluvit,
ale takto formulované záleÏitosti
nepfiedstavují problém.“ Druh˘ KavanÛv bod
ohlednû daní je pfiitom v rozporu s
podmínkou lidovcÛ ãi unie, ktefií v Ïádném
pfiípadû nechtûjí k˘vnout na pfiípadn˘ rÛst
daní z pfiíjmÛ.

***

13.7.2004

KDH bude brániÈ
‰védskeho kÀaza

BRATISLAVA -sme/ANDREA HAJDÚ-
CHOVÁ, MICHAL FRI·- Politici KDH sú
pobúrení prípadom ‰védskeho kÀaza,
ktorému tamoj‰í súd vymeral mesiac
väzenia za v˘roky proti homosexuálom.
KresÈanskí demokrati sú rozhodnutí brániÈ
slobodu prejavu v Európe.
Podºa predsedu strany Pavla Hru‰ovského
ide o signál zaãiatku t˘rania. Plánuje preto
zaslaÈ predsedovi ‰védskeho parlamentu
protestn˘ list. Minister vnútra Vladimír Palko
zase hovoril o tyranii “ºavicovo-liberálnej
ideológie” v Európskej únii. O prípade chce
dnes hovoriÈ so ‰védskou veºvyslankyÀou.
Protestantsk˘ kÀaz Ake Green vo svojej
kázni oznaãil homosexuálov za
“abnormálny, otrasn˘ rakovinov˘ nádor na
tele spoloãnosti”. Súd ho obvinil z
podnecovania nenávisti a poslal ho na
mesiac za mreÏe.
Palko povaÏuje Greenov prípad za politick˘
proces a “mnoh˘m to pomôÏe pochopiÈ,
preão sa KDH bránilo prijatiu
antidiskriminaãného zákona”. Podºa Martina
Urmaniãa, hovorcu vicepremiéra pre ºudské
práva Pála Csákyho, upravuje zákon iba
oblasÈ zamestnávania a rovného prístupu k
sluÏbám.
Palko ìalej vyhlásil, Ïe “k˘m bude ministrom
za KDH, tak nikto nebude stíhan˘ za také
ãiny ako Ake Green”. Podºa trestného
poriadku je kaÏd˘ vy‰etrovateº a proces
samostatn˘, priãom trestné stíhanie môÏe
zaãaÈ aj prokuratúra.
Na Slovensku dnes nemoÏno ãloveka súdiÈ
za v˘roky proti homosexuálom. Z novely
trestného zákona, ktorá je práve v
parlamente, minister spravodlivosti Daniel
Lip‰ic vyhodil aj ostatné verbálne trestné

Pokraãování ze str. 5
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* PraÏské uzeniny

* Cukráfiské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy

* Knedlíky v‰eho druhu
* Dennû ãerstvá a chutná jídla

PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

Restaurants-Deli's

Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT

je opût k dostání v Liquor Stores

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

ãiny, teda hanobenie rasy, národa, jazyka
ãi vierovyznania.
Naopak, pribudnú nové trestné ãiny -
napríklad za ru‰enie bohosluÏieb bude
moÏné dostaÈ rok väzenia. To zase
“vydesilo” Pavla Ruska, predsedu liberálnej
ANO, ktorá má s KDH dlhotrvajúce spory o
etické otázky. “Keì sme pred rokom hovorili,
Ïe KDH jednoznaãne chce klerikalizovaÈ
‰tát, tak na tom stále trváme. Mali by sme
zvaÏovaÈ ìal‰ie kroky, aby k tomu nedo‰lo,”
povedal Rusko.

***
Západ dedí, my robíme

Bratislava-sme/(tc)-Majetok obyvateºov
krajín strednej a v˘chodnej Európy na úãtoch
v bankách nedosahuje ani päÈ percent
priemeru b˘valej európskej pätnástky.
Vypl˘va to z údajov ‰túdie UniBanky, ktorá
porovnávala bohatstvo domácností v
krajinách takzvanej novej Európy.
Odli‰n˘ je aj spôsob nadobudnutia majetku.
K˘m západoeurópske domácnosti získali
veºkú ãasÈ dedením alebo dlhodob˘m
sporením, bohatstvo slovenskej domácnosti
pochádza z momentálnych príjmov.

***

Kolik si politici
pfiivydûlali “bokem”

Praha -mfd/JOSEF KOPECK¯, VÁCLAV
DOLEJ·Í, VENDULA KMONÍâKOVÁ -
Politici se uÏ nestydí pfiiznat, kolik si vydûlali
“bokem”, a nûkdy je to více neÏ pfiímo v
politice.
Za rok si fiadov˘ poslanec pfiijde na

necel˘ch 560 tisíc korun hrubého. Pfiitom
tfieba vedlej‰í pfiíjmy unionistického
poslance Roberta Vokáãe byly loni
ãtyfiikrát vy‰‰í. Podnikal a pronajímal
nemovitosti. A ze v‰ech politikÛ, ktefií
museli do konce ãervna nahlásit své pfiíjmy
za loÀsk˘ rok, si tak vydûlal úplnû nejvíce
- pfies dva miliony.
“Já Ïe jsem první? Asi je to proto, Ïe jsem

opravdu pfiiznal v‰echno,” fiekl MF DNES
Vokáã.

Co je na leto‰ních pfiiznáních politikÛ
velmi zajímavé, je to, Ïe pouze dva
poslanci (Robert Kopeck˘ a Miloslav
Vlãek, oba z âSSD) a ‰estice senátorÛ ho
vãas nepodali.
Nezvládl to ani vicepremiér konãící vlády

Petr Mare‰ z Unie svobody. Kromû toho
pfiiznání nezvefiejnili ani nûktefií politici,
ktefií uÏ opustili vládu ãi snûmovnu:
napfiíklad exministr prÛmyslu Jifií Rusnok
ãi b˘valá poslankynû Hana Marvanová.
“Zákon se t˘ká politikÛ a já uÏ nejsem ve
snûmovnû skoro rok,” hájila se vãera
Marvanová.
Politici musí vÏdy do konce ãervna pfiiznat

pfiíjmy za uplynul˘ rok. Doposud bylo
zvykem, Ïe se k tomu odhodlala jen
polovina politikÛ. AÏ po silné kritice se to
letos moÏná trochu pfiekvapivû zmûnilo.
Pfiitom pravidla jsou zatím stále stejná.

Nikdo nekontroluje, jestli do pfiiznání
vyplnili pravdivé údaje, a nehrozí zatím
ani Ïádné postihy.
Seznam nejvût‰ích “boháãÛ”, ktefií se to

nestydí pfiiznat, se oproti loÀsku pfiíli‰
nezmûnil. Kromû nováãka Vokáãe, kter˘
ve snûmovnû loni nahradil ministra
Vladimíra Mlynáfie, jsou na ãeln˘ch
místech opût napfiíklad poslanec Ivan
Langer ãi senátofii Jaroslav Kubera a
Edvard Outrata.
Pfiiznání politici podávají nejen kvÛli

odtajnûní vedlej‰ích pfiíjmÛ, ale také aby
se vûdûlo o jejich angaÏmá v rÛzn˘ch
firmách. A nûktefií toho stihnou opravdu
dost.
Tfieba takov˘ poslanec Milan Cabrnoch

z ODS je podle vãera zvefiejnûn˘ch
pfiiznání rekordmanem, co se t˘ãe poãtu
postÛ.
Kromû toho, Ïe je poslancem, figuroval

loni v osmi rÛzn˘ch spoleãnostech,
vesmûs z oblasti zdravotnictví. A zdaleka
si nevydûlal tolik jako “ménû angaÏovaní”
kolegové dohromady okolo 150 tisíc korun.
Jaroslav Kubera z ODS je zároveÀ

senátorem, primátorem Teplic a ãlenem
dozorãích rad dvou firem.
Pfiitom ne v‰ichni politici jsou ochotni

pfiiznat, co v‰echno kromû politiky stihnou.
Poslanec âSSD Petr Lachnit do pfiiznání
napsal: “Jsem i ãlenem organizací, kde
svou ãinnost vykonávám zdarma, a tak
pfiedpokládám, Ïe to nikoho nezajímá.”
V pfiiznání o vedlej‰ích pfiíjmech se vãera

nûktefií politici i pochlubili, co s
pfiivydûlan˘mi penûzi dûlají. Poslankynû
TáÀa Fischerová z klubu US-DEU a
obãan‰tí demokraté, poslanec Miroslav
Bene‰ a senátor Pavel Eybert, uvedli, Ïe
ãást penûz poslali potfiebn˘m. Fischerová
uvedla, Ïe poslala ‰est tisíc korun âeské
katolické charitû. Eybert rozdal na darech
více neÏ sto tisíc korun. Tfieba Fondu
ohroÏen˘ch dûtí poslal sedm tisíc a Svazu
nesly‰ících a nedosl˘chav˘ch tfii tisíce
korun.

***

InternetInternetInternetInternetInternet

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

***
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
Co se pfiipravuje v krajanské komunitû v

Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
NHL

Po kaÏdém zápase v Torontu zde mÛÏete
nalézt rozhovory s na‰imi hokejisty, vãetnû

obrázkÛ z utkání
www.nhl.satellite1-416.com

www.zpravy.org/nhl
***

14.7.2004
Palko protestoval
ako Martin Luther

Bratislava-sme (haj)-Minister vnútra Vladimír
Palko vãera veºvyslankyni ·védskeho
kráºovstva Cecilii Julinovej povedal, Ïe
nesúhlasí s trestom pre kÀaza, ktor˘ v kázni
uráÏal homosexuálov. “Osobne proti rozsudku
protestujem. Povedal som, Ïe postupujem
ako Martin Luther, ktor˘ povedal - to je moje
stanovisko, tu stojím, nemôÏem inak,” odvolal
sa ako katolík na protestantskú autoritu.
·védsko je tradiãne protestantskou krajinou.
Palko odmietol povedaÈ, ãi protest na pôde
ministerstva vyjadril ako ‰tátny úradník v mene
vlády, alebo v mene svojho KDH, ãi v mene
svojom. Stále vraj hovorí ako “jedna a tá istá
osoba” a podobné otázky oznaãil za

“nepatriãné”.
Hovorca ministerstva zahraniãn˘ch vecí Juraj
Tomaga povedal pre agentúru SITA, Ïe
vedenie KDH informovalo rezort o
pripravovanom proteste ministra vnútra ako
súkromnej osoby.
·védskeho kÀaza súd odsúdil na mesiac
väzenia, keì homosexuálov nazval
“abnormálnym, otrasn˘m rakovinov˘m
nádorom na tele spoloãnosti”. VeºvyslankyÀa
Julinová hovorí, Ïe kÀaza odsúdili podºa
zákona, ktor˘ “zakazuje podnecovanie k
nenávisti na základe rasy, pohlavia aj
sexuálnej orientácie”.
Julinová dodala, Ïe ·védsko plne podporuje
slobodu prejavu aj právo na vierovyznanie.
Re‰pektuje aj právo Palka a in˘ch ºudí vyjadriÈ
sa. “No musia existovaÈ isté obmedzenia, a
tak˘m je podnecovanie k nenávisti na
verejnosti”.
Aj slovensk˘ trestn˘ zákon zakazuje
podnecovanie k nenávisti, ale nespomína v
Àom sexuálne men‰iny. ·védsko tento
paragraf roz‰írilo o sexuálne men‰iny v roku
2003, takÏe i‰lo o prv˘ prípad, keì bol zaÀ
niekto odsúden˘. “Prekvapujúco, vo ·védsku
toto rozhodnutie vyvolalo len málo reakcií, aj
cirkev to zobrala veºmi vyrovnane,” povedala
Julinová.
Na otázku, preão Palkovi prekáÏa odsúdenie
za podnecovanie k nenávisti, keì aj u nás
tento trestn˘ ãin poznáme, odpovedal: “Kedy
potom zavrieme pápeÏa?” Veºvyslankyni
povedal, Ïe k˘m Slovensko má skúsenosti so
zatváraním kÀazov a dnes uÏ aj s ich
rehabilitáciou, severania majú skúsenosÈ iba
so zatváraním.
VeºvyslankyÀa a Palko podpísali vãera aj
dohodu o vracaní ôsob, ktoré prídu z jednej
krajiny do druhej nelegálne, a dohodli sa aj na
spolupráci pri ochrane svedkov.

***
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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

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:

SPOLEâNÍK
Jemná situaãní komedie ze souãasnosti, která se odehrává bûhem

posledních dnÛ v roce a líãí pfiíbûh vûãnû chudého, nesmûlého starého
mládence Mikulá‰e, uãitele hudby, kter˘ Ïije neustále v dluzích. Jednoho
dne mu jeho pfiítel barman podstrãí leták agentury Happy Partners, která

nabízí moÏnost dobrého v˘dûlku. Najímá totiÏ prÛvodce pro osamûlé Ïeny.
Mikulá‰ dlouho odolává, ale finanãní krize jej nakonec pfiinutí novou

úlohu alespoÀ vyzkou‰et. Shodou okolností snoubenec krásné
podnikatelky se vymluví ze slavnostní veãefie, bûhem níÏ se má seznámit s
její rodinou. A tu nastoupí jako záchrana spoleãník z agentury a tím je ná‰
Mikulá‰. JestliÏe se vyskytují komediální situace jiÏ pfiedtím, tak tady jsou

rozehrané bláznivé situace na v˘bornou.
Hrají J. Du‰ek, J. Somr, A. Antalová, M. Va‰ut,

O. Vlach, L. Îupaniã, G. Vránová aj.

 oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû komediální film

reÏiséra Miroslava Soboty

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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: 1-866-425-0742
Tel & fax: (514) 425.0742
e-mail: cskniha@sympatico.ca
adresa: 960A Duhamel, Pincourt, PQ, J7V 4H1, Canada
web page: www.cskniha.com

Knihy na objednávku mÛÏete také hledat na:
  http://www.iz.cz/ nebo na  http://knihy.cz/
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

NEVIDITELNÉ OBùTI KOMUNISMU V ZEMI JAVORÒ
Osudy na‰ich krajanÛ a historie krajansk˘ch spolkÛ kanadském Torontu
V následujících nûkolika fiádcích bychom Vám rádi struãnû nastínili obsah a cíle na‰eho
studentského projektu Neviditelné obûti komunismu v zemi javorÛ.

Jak to v‰echno zaãalo
V hodinû dûjepisu jsme se pfii jedné ze
záfiijov˘ch debat nad ãesk˘m stavovsk˘m
povstáním 1618 - 1620, resp. protestantsk˘mi
emigracemi s ním souvisejícími, dostali zcela
volnû pfies jiné nucené odchody “ãeského”
obyvatelstva dostali aÏ k emigrantÛm za
komunistického reÏimu. Uvûdomili jsme si,
Ïe o této temné stránce na‰ich dûjin moc
nevíme a koneckoncÛ ani vûdût nemÛÏeme,
protoÏe ti, kdo byli postiÏeni, tedy emigranti,
Ïijí stovky a tisíce kilometrÛ daleko. Postupnû
jsme zaãali shánût a proãítat základní literaturu
o dané dobû a specializovanou literaturu k
problematice emigrace. Neustále jsme
naráÏeli na zprávy o krajanech Ïijících ve
·v˘carsku, ãi v USA, ale nás zaujalo jedno
jediné místo, totiÏ Kanada. Proã lidé utíkali
právû tam? Co je táhlo do tûchto drsn˘ch a
nepfiístupn˘ch konãin? A tak jsme se rozhodli,
Ïe se pokusíme zmapovat osudy ãesk˘ch
emigrantÛ v Kanadû.
V˘sledkem bádání by mûl ucelen˘ obraz o
strastech i radostech Ïivota ãesk˘ch
KanaìanÛ, ktefií do této historiky trochu
opomíjené oblasti utíkali hlavnû po akcích
komunistického reÏimu v letech 1948 a 1968.
V rámci na‰eho v˘zkumu se chceme zamûfiit
také na historii, souãasnost a budoucnost
krajansk˘ch spolkÛ v Kanadû. Dal‰ím cílem
projektu bude formou diskusí a besed
pozvednout povûdomí vefiejnosti a zejména
ãesk˘ch studentÛ o ãeském exilu a o pro nás
neviditeln˘ch obûtech komunismu, ãesk˘ch
krajanech.
Nejprve chceme ãtenáfie a následnû i
posluchaãe seznámit s politickou situací v
âeskoslovensku po roce 1948 a 1968, v
rámci krajansk˘ch spolkÛ pak nastínit dûjiny
tûch organizací, které pÛsobí i v Kanadû.
Práce je rozdûlena do ‰esti oddílÛ: Poslední
chvíle v âeskoslovensku, Cesta do neznáma,
Kde domov mÛj, Nová vlast, Polistopadové
rozhodování, Stali jsme se Kanaìany a
koneãnû âeské a Slovenské sdruÏení v
Kanadû. Ke kaÏdé ãásti se snaÏíme posbírat
co nejvíce informací uÏ v âeské republice, ale
základem na‰eho v˘zkumu by mûla b˘t práce
v pfiímo v kanadském Torontu v ãervenci
2004 (v termínu 5.7.-25.7.) formou rozhovorÛ
a videozáznamÛ. Ze sesbíran˘ch útrÏkÛ,
stfiípkÛ a postfiehÛ ve v˘sledku vznikne kniÏní
publikace, videozáznam a také bychom rádi
uspofiádali nûkolik besed zejména pro
studenty na‰eho kraje. Projekt vzniká za
laskavé podpory 1. místopfiedsedy Senátu
PS âR senátora MUDr. Pfiemysla Sobotky,
konzula Kanadské ambasády v Praze Oliviera
Nicoloffa, ãlena Stálé senátní komise pro
krajany Ïijící v zahraniãí senátora Ing.
Jaroslava ·uly, fieditelky Gymnázia F.X. ·aldy
v Liberci a dal‰ích subjektÛ. Cel˘ v˘zkum
zfiejmû probûhne ve spolupráci se âesk˘m a
slovensk˘m sdruÏením v Kanadû.

Poslední chvíle v âeskoslovensku
V prvním oddíle práce zkoumáme pohled
ãesk˘ch KanaìanÛ na politické dûní v
komunistickém âeskoslovensku. Pokou‰íme
se zjistit, s jak˘mi pocity se louãili s oblíben˘mi
místy svého dosavadního bytí a jaké to bylo
opou‰tût své nejbliÏ‰í pfiátele a pfiíbuzné s
my‰lenkou, Ïe je to moÏná naposledy v Ïivotû.
Konec druhé svûtové války byl pro vût‰inu
obãanÛ âeskoslovenska spojen s nadûjí na
lep‰í zítfiky. Mnoho válkou zdrcen˘ch lidí se
snaÏilo najít cestu k obnovû republiky v
komunismu. Av‰ak uÏ tfii roky po pádu Hitlera
bylo jasné, Ïe âeskoslovensko se opût stalo
figurkou ve hfie mocn˘ch a komunismus u nás
je pouze nástroj moci, útlaku a represe.
Definitivní zlom pfiinesl únorov˘ puã roku 1948.
Právû po únoru do‰lo mnoha âechoslovákÛm,
Ïe ve vlasti z nûjak˘ch dÛvodÛ nemohou
zÛstat. Po volnûj‰ích ‰edesát˘ch letech pak
pfii‰la pro lidi pfii‰krcené nesmysln˘m reÏimem
rána je‰tû vût‰í a dÛraznûj‰í, kdyÏ bylo v
srpnu 1968 âeskoslovensko napadeno vojsky
Var‰avského paktu a pro nûkolik set z nich se

setrvání v rodné zemi stalo otázkou existence.
Cesta do neznámá

Z dostupné literatury víme, Ïe útûky z
âeskoslovenska nûkdy b˘valy otázkou Ïivota
a smrti, neúspûch se v lep‰ím pfiípadû rovnal
uvûznûní v totalitû. I po pfiekroãení Ïelezné
opony ãekaly na âechoslováky potíÏe a
nástrahy. Existovalo urãité procento lidí, ktefií
byli odmítnuti úfiady USA, a Kanada se tak pro
nû stala druhou volbou. Proã to byla právû
zemû javorového sirupu, se chceme dozvûdût
v této ãásti pojednání.
Kde domov mÛj
Slovy kde domov mÛj nezaãíná jenom ãeská
hymna, ale podobnou otázku si jistû museli
klást emigrující obãané. První kroky v nové
zemi a pocity zmaru a stesku po Ïivotû v
âeskoslovensku - tak by se dal struãnû
charakterizovat obsah tfietí ãásti projektu.
SnaÏíme se zde zjistit, nakolik byl v zaãátcích
Ïivot âechÛ ovlivÀován kanadsk˘mi úfiady a
jak probíhaly pokusy o plnohodnotn˘ Ïivot v
nové spoleãnosti.

Nová vlast?
V této ãásti se snaÏíme zachytit, jak probíhalo
sbliÏování ãesk˘ch KanaìanÛ s místními
domorodci. Pro mnohé bylo problémem vÛbec
zvládnutí angliãtiny ãi francouz‰tiny. Jazyková
bariera se v‰ak nestala jedin˘m problém v
nové vlasti. Postupnû museli emigranti
pfiekonávat problémy v práci, vyrovnávat se s
odli‰n˘m rytmem Ïivota a jinou mentalitou.
Poprvé se také dostavily my‰lenky návrat do
âeskoslovenska.

Polistopadové rozhodování
Nadûje a sny se pro mnohé exulanty staly
skuteãností. Listopad roku 1989 se v
âeskoslovensku rovnal obrovskému
politickému a spoleãenskému zemûtfiesení.
Komunistick˘ reÏim zkolaboval v podstatû
pfies noc. Nás bude zajímat, jak oni vnímali
politické zmûny zaãátku devadesát˘ch let.
Muselo b˘t tûÏké sledovat z povzdálí
okamÏiky, na které ãekali ãtyfiicet let. Vlast je
koneãnû volná a svobodná, ale oni se díky
obãanství a kanadsk˘m kofienÛm jiÏ vrátit
nemohou…

Stali jsme se Kanaìany
V poslední ãásti projektu se budeme emigrantÛ
ptát na souãasn˘ Ïivot v Kanadû. Zajímalo by
nás napfiíklad, jestli je‰tû po tak dlouhé dobû
nûkdo pozná, Ïe nejsou rodilí
Severoameriãané. V prÛbûhu let museli urãitû
pfiijmout urãité kanadské zvyky a snad i
mentalitu. Zajímalo by nás, jak hodnotí
politickou situaci v âR, její vstup do Evropské
unie a co fiíkají na vzrÛstající volební preference
komunistické strany v âesku.

Jak to v‰echno skonãí?
JelikoÏ je celé téma natolik obsáhlé, Ïe ho tfii
studenti bûhem tfiít˘denního bádání tûÏko
obsáhnou, je na‰ím snem navázat s krajany
uÏ‰í formu spolupráce, kterou by vyuÏili dal‰í
studenti na‰eho gymnázia ke specifick˘m
formám v˘zkumu ãesk˘ch emigrantÛ.
V souãasné dobû jsme ve fázi finálních pfiíprav
projektu a vzhledem k velké finanãní
nároãnosti celé akce sháníme dal‰í participující
organizace a spoleãnosti, které by nám
pomohly ãásteãnû pokr˘t náklady. Rádi
bychom se pfii této pfiíleÏitosti obrátili i na
ãtenáfie s Ïádostí o jakoukoliv formu pomoci.
ZároveÀ bychom uvítali jakékoliv informace o
ãeském exilu v Kanadû, zejména z okolí
Toronta. V Torontu se budeme nacházet v
termínu od 5. ãervence 2004 do 25. ãervence
2004 a moc rádi se s Vámi setkáme. Pfiedem
dûkujeme za pomoc a tû‰íme se na spolupráci.
Kontakt v âeské republice
Jakub Hodboì, Gymnázium F.X.·aldy
Partyzánská 530/3,46011Liberec 11
Czech Republic, web: www.gfxs.cz
Tel: +42 0604 985235
e-mail: jakub.hodbod@evropane.org
Kontakt v Kanadû:
JakubHodboì, College Hostel
280 Augusta Ave., Toronto, Ontario M5T 2L9
Tel: 416/929- 4777

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.
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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

ãeské knihkupectví
Nejroz‰ífienûj‰í zásilkov˘ prodej ãesk˘ch knih v Kanadû

ZAÎÁDEJTE  SI O KATALOG!

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!

Theology

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

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

Mocnûj‰í neÏ andûlé
Nebesa. UÏ hebrej‰tina, fieãtina, latina ale i ãe‰tina rozli‰ovala jednotné ãíslo “nebe”
a mnoÏné “nebesa”. A kdyÏ se mluvilo o nebesích, mínil se tím tehdy - podobnû jako
dnes - nadpfiirozen˘ svût. Tato nebesa (nadpfiirozen˘ svût) byla plná duchÛ dobr˘ch
i zl˘ch, sil, mocností, jimÏ se dohromady fiíkalo andûlé. JestliÏe se mohlo diskutovat
o tom, kter˘ BÛh je ten prav˘ (zda Hospodin ãi nûjak˘ jin˘ bÛh), o existenci andûlÛ
nepochyboval nikdo.

O andûlích se zmiÀuje mnohokrát Star˘ i Nov˘ zákon a to vÏdy naprosto
samozfiejmû. VzpomeÀme jen na narození JeÏí‰ovo. Andûl Pánû se ukázal past˘fiÛm
a zvûstoval jim “radost velikou, kteráÏ bude v‰emu lidu”. A s ním mnoÏství rytífistva
nebeského fikoucí “Sláva Bohu na v˘sostech a na zemi pokoj lidem dobrá vÛle”. I
dnes jsme ãetli o tom, jak k JeÏí‰ovi pfiistoupili andûlé a obsluhovali ho.

Nadpfiirozen˘ svût byl hierarchicky uspofiádán ve sférách. Proto ten plurál
“nebesa”. NejníÏe a pfiirozenému svûtu nejblíÏe byli prostí andûlé, nad nimi
archandûlé, nad nimi Ïivly (kniÏectva), nad nimi mocnosti (vrchnosti), nad nimi síly
ãi panstva. Je‰tû blíÏe k Bohu byly trÛny, nad nimi cherubíni a serafíni. Ti jiÏ vidûli
BoÏí tváfi. BÛh pak sedûl nejv˘‰e, na tzv. “v˘sostech” nûkdy také zvan˘ch “nebesa
nebes”.

Existovala jiÏ v dobû JeÏí‰ovû bohatá náboÏenská literatura, která se zab˘vala
popisem uspofiádání nebeské hierarchie. Napfi. Apokalypsa Henochova, odkud
pochází dûlení na sedm nebesk˘ch sfér. Zajímavé a dÛleÏité je, Ïe Ïádná z tûchto
knih, které byly velmi populární se nedostala do sbírky Starého ba ani Nového
zákona. Jakoby ti, co rozhodovali o ukonãení starozákonní a novozákonní sbírky
vûdûli proã.

Ne Ïe by je odsoudili jako nepravdivé (vÏdyÈ kdo to posoudí?), ale Ïe neslouÏily
vífie jakoÏto pfiesvûdãení, jakoÏto sluÏbû a tedy odpovûdnosti za nûco pfied nûk˘m,
ale jen náboÏensk˘m ãumilÛm, ktefií nemají pfiesvûdãení Ïádné, ale vÏdy rádi
nakouknou do tajemn˘ch sfér.

Ani já nechci posuzovat jestli je nebo není svût nadpfiirozen˘ch sil. Diskuse o tom
zda a v jakém smyslu jsou, by zabrala mnoho místa.

Podle starovûkého názoru má kaÏdá vûc na zemi (mûsto, krajina, národ atd.)
svého andûla, kter˘ ji zastupuje v nebeském svûtû. Jejich moc je omezena podle
toho jaké místo zaujímají v nebeské hierarchii. Podle toho je uspofiádán pozemsk˘
svût. Tyto mocnosti h˘bou svûtem. Jsou mnohem mocnûj‰í neÏ ãlovûk. âlovûk je
jen hfiíãkou nadpfiirozen˘ch sil. Tak se cítil starovûk˘ ãlovûk.

I cel˘ stfiedovûk vûfiil na andûly. Teprve baroko zesmû‰nilo dÛstojnou postavu
stfiedovûkého andûla tím, Ïe jej znázornilo jako buclatého andûlíãka.

Ale i dnes - ãetl jsem nûkde, Ïe v Evropû a v Americe - tedy v nejvyspûlej‰í ãásti
svûta - mnohem více lidí vûfií na andûly neÏ v Boha. Andûlé se pr˘ navracejí. Je to
i pochopitelná pfiedstava: BÛh, kter˘ stvofiil svût, kosmos, a vládne nade v‰ím,
nemÛÏe stát pfii mnû v m˘ch kaÏdodenních starostech - ale mÛj andûl stráÏn˘ ano.

Syn BoÏí - pozemsk˘ JeÏí‰ (a na jeho skuteãném lidství kfiesÈané dÛslednû trvali)
- ãteme: nyní pro‰el nebesa - vstoupil aÏ pfied BoÏí tváfi (na jiném místû ãteme: ve‰el
do samého nebe, aby se za nás postavil pfied BoÏí tváfi), tedy nad andûly, minul
nebeské Ïivly, trÛny, cherubíny i serafíny. Je nad nimi, nad v‰emi mocnostmi a
silami, které ovládají svût. A my skrze nûho tam máme pfiístup.

V‰imnûte si, Ïe to není zpráva z esoterické literatury. Ta by se zamûfiila na popis
toho, jak JeÏí‰ pronikal jednotliv˘mi sférami, jak to bylo ãím v˘‰ tím tûÏ‰í a pod. Tato
zpráva vybízí k zaujetí postoje: “drÏme se toho co vyznáváme”. Proã? ProtoÏe tím
vyznáním se pro nás v‰echny nebeské mocnosti staly nûãím ménû podstatn˘m,
nûãím co nám nemÛÏe zamezit pfiístup k samému Bohu.

A bylo to vyznání i krajnû nebezpeãné. PovaÏte, Ïe kaÏdá moc na tomto svûtû
odvozovala svou moc, legálnost od pfiíslu‰né moci nebeské a tím nepfiímo od Boha.
První kfiesÈané to uznávali, vrchnosti se podfiizovali, ale svobodnû - a jen tehdy a
tam, kde zákon KristÛv jim nepfiikazoval nûco jiného. Kristus stál v˘‰e neÏ kaÏdá
moc v tomto pozemském svûtû, ale i v˘‰ neÏ andûl té moci v nebesk˘ch sférách,
kter˘ ji tou mocí obdafiil.

Jan Kozlík
Autor studoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze. V roce 1972 byl

ze studia vylouãen a Ïivil se jako topiã a elektrikáfi. Po roce 1989 byl posledním ãeskoslovensk˘m
policejním prefektem. Se zánikem âeskoslovenska, zanikla i tato jeho funkce. V souãasné
dobû pfiíleÏitostnû káÏe v kostele âeskobratrské církve evangelické ve M‰enû u Mûlníka.
Toto jsou úryvky z kázání 29. února 2004 na text z Matou‰ova evangelia 4. kapitoly (ver‰e
1-11) a z epi‰toly ÎidÛm 4. kapitoly (ver‰e 14-16).

Nasbírejte si sami
maliny, ãern˘ a ãerven˘ rybíz,

 angre‰t, hrá‰ek, fazole a brambory!

Famáfisk˘ trh a pekárna!
Nacházíme se na 8100 Steeles Ave. E.

(6 km v˘chodnû od Markham Rd. - Hwy 48)

Telefon: 905/294-3275
Website: www.whittamoresfarm.com

Drivers wanted!

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Fax: (416) 741-7809
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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

BOHEMIA STEP BY STEP
·est nocí sedm dní

za 1899 kanadsk˘ch dolarÛ
(taxes & services charges)

První ubytování v Karlov˘ch Varech, následují âesk˘ Krumlov a Brno
Dennû snídanû a veãefie

Prohlídka Karlov˘ch VarÛ, âesk˘ch Budûjovic, âeského Krumlova, Tfiebonû, Brna,
Olomouce a Kutné Hory

Anglicky hovofiící prÛvodce
Odjezd 19. ãervence, 30. srpna a 27. záfií

SLOVAKOTOUR
Letní slevy do celé Evropy!

Zavolejte si o nejlep‰í ceny!

Ont. Reg. # 2631380

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

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

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,

Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry

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

Robert van Gulik: Sudca Ti

(UkáÏka z poviedky)
Sudca sa zadíval na m⁄tveho muÏa s
desiv˘m, merav˘m kriv˘m úsmevom na
tvári. Básnik mal dlhé strapaté fúzy a
pochlpenú sivú koziu briadku; sudca mu
odhadol vek na ‰esÈdesiat rokov. Zobral zo
stola veºk˘ vínov˘ krãah a potriasol ním.
Víno zostalo len na dne. Potom dvihol
pohár stojaci vedºa, obzrel si ho a so
zmäten˘m v˘razom si ho vloÏil do rukáva.
Pozrel na stráÏmajstra: “PrikáÏ stráÏnikom,
nech spravia nosidlá z konárov a dopravia
telo na súd na pitvu.” Potom sa obrátil k
Jüan Kajovi: “Sadnite si zatiaº na tú
kamennú lavicu pri plote. Nepotrvá to dlho.”
Ma Îungovi k˘vol, aby ho nasledoval.
Znova pre‰li po moste. Tenké dosky v⁄zgali
pod váhou dvoch mohutn˘ch muÏov. Obi‰li
jazierko a pobrali sa k domu. Sudca s
úºavou vd˘chol chladn˘ vzduch pod kryt˘m
vchodom. Ma Îung zaklopal.
Otvoril im rúãi zachmúren˘ chlapec. Ma
Îung mu oznámil, Ïe sudca pri‰iel za pani
Mengovou. Chlapec ju ‰iel r˘chlo zavolaÈ a
sudca Ti si medzit˘m sadol na vratkú
bambusovú stoliãku uprostred skromne
zariadenej miestnosti. Ma Îung si s
prekríÏen˘mi rukami stal zaÀho. Sudca si
prezeral star˘, o‰úchan˘ nábytok a
popraskanú omietku na stenách. “LúpeÏ
asi motív nebude,” poznamenal.
“Aha - motív práve prichádza, pane!”
za‰epkal Ma Îung. “Star˘ manÏel, pekná
mladá manÏelka - zvy‰ok poznáme!”
Sudca Ti sa obzrel a uvidel, Ïe do otvoru
dverí vo‰la asi dvadsaÈpäÈroãná ‰tíhla Ïena.
Tvár nemala upravenú a na lícach sa jej
leskli stopy sæz. Napriek tomu to bola
príÈaÏlivá Ïena.
“Trápi ma, pani,” povedal sudca Ti láskavo,
“Ïe Èa musím obÈaÏovaÈ v takom krátkom
ãase po tragédii. Verím v‰ak, Ïe pochopí‰,
Ïe musím konaÈ r˘chlo. Kedy si videla
manÏela naposledy?”
“Veãernú ryÏu sme jedli v tejto miestnosti,”
odvetila pani Mengová tich˘m ºubozvuãn˘m
hlasom. “Keì som odpratala zo stola,
manÏel si tu niekoºko hodín ãítal a potom
povedal, Ïe vonku krásne svieti mesiac,
preto si e‰te posedí v záhradnom pavilóne
a vypije zopár pohárov vína.”
“Robieval to ãasto?”
“Áno, chodil tam takmer kaÏd˘ druh˘ veãer,
vychutnával chladn˘ noãn˘ vánok a
pospevoval si pesniãky.”
“âasto tam prijímal náv‰tevy?”
“Nikdy, va‰a ctihodnosÈ. Mal rád samotu a
náv‰tevy nevyhºadával. T˘ch pár ºudí, ão
ho obãas pri‰li pozrieÈ, prijímal popoludní
tu v sieni a vypil si s nimi ‰álku ãaju. Páãil
sa mi ten pokojn˘ Ïivot, môj manÏel bol
nesmierne ohºadupln˘, on...” Oãi jej zaliali
slzy a ústa sa jej zachveli. Zakrátko sa v‰ak
ovládla a pokraãovala: “Pripravila som veºk˘
krãah teplého vína a odniesla som mu ho
do pavilónu. Povedal mi, aby som naÀho
neãakala, lebo sa tam chce zdrÏaÈ dlh‰ie,
tak som ‰la spaÈ. Dnes skoro ráno sluha
nástojãivo klopal na dvere na‰ej spálne.
Uvedomila som si, Ïe manÏel vedºa mÀa
neleÏí. Chlapec mi povedal, Ïe ho na‰iel v
pavilóne...”
“Ten chlapec b˘va v dome?” op˘tal sa
sudca Ti.
“Nie, va‰a ctihodnosÈ, b˘va so svojím
otcom, záhradníkom v najväã‰om dome vo
V⁄bovej ‰tvrti. Chodí k nám len cez deÀ;
odchádza, keì pripravím veãernú ryÏu.”
“Nepoãula si v noci nieão nezvyãajné?”
Pani Mengová sa zamraãila, potom odvetila:
“Zobudila som sa len raz, muselo to byÈ
krátko po polnoci. Îaby v jazierku robili
prí‰ern˘ hurhaj. Cez deÀ ich ãlovek nikdy
nepoãuje, zdrÏiavajú sa pod vodou. Sú
ticho, aj keì sa brodím v jazierku a zbieram
lotosové kvety. Zato v noci vyliezajú von a

ºahko sa vypla‰ia. Preto som si pomyslela,
Ïe manÏel sa uÏ vracia a zhodil do jazierka
kameÀ alebo ão. Potom som znovu
zaspala.”
“Rozumiem,” prik˘vol sudca Ti. Chvíºu
uvaÏoval a hladkal si dlhé bokombrady.
“Na tvári tvojho manÏela nebola ani stopa
po strachu alebo prekvapení; museli ho
prebodnúÈ úplne neãakane. Zomrel, skôr
neÏ si uvedomil, ão sa robí. Z toho
usudzujem, Ïe tvoj manÏel vraha dobre
poznal; urãite tam spolu sedeli a pili víno.
Veºk˘ krãah bol takmer prázdny, no stál
tam len jeden pohár. Zrejme nebude‰ vedieÈ
zistiÈ, ãi nejak˘ nech˘ba?”
“Zistím to veºmi ºahko,” odvetila pani
Mengová s miernym úsmevom. “Máme len
sedem pohárov, súpravu ‰iestich zo
zeleného porcelánu a jeden väã‰í biely; z
toho vÏdy pil môj muÏ.”
Sudca zdvihol oboãie. Pohár, ktor˘ na‰iel,
bol zelen˘. “Mal tvoj manÏel nejak˘ch
nepriateºov?”
“Îiadneho, va‰a ctihodnosÈ!” zvolala.
“Nechápem, kto...”
“A ty má‰ nepriateºov?” preru‰il ju sudca Ti.
Oãervenela v tvári a zahryzla si do pery.
Potom skrú‰ene odvetila: “Va‰a ctihodnosÈ
urãite vie, Ïe e‰te pred rokom som pracovala
v susednej ‰tvrti. Obãas som odmietla
zákazníka, ktor˘ sa uchádzal o moju
priazeÀ, no som si istá, Ïe ani jeden z nich
by nikdy... A po takom dlhom ãase...” Hlas
jej zamrel.
Robert van Gulik: Sudca Ti
Slovensk˘ spisovateº, Bratislava
V edícii Zelená kniÏnica vychádza prv˘ raz
v slovenãine zbierka poviedok Roberta van
Gulika s názvom Sudca Ti, ktorá potvrdzuje,
Ïe jeden z najúspe‰nej‰ích autorov
kriminálneho Ïánru a znalec spoloãensk˘ch
pomerov v dávnej âíne bravúrne ovláda aj
umenie krátkeho prozaického útvaru. Osem
príbehov s autorov˘mi ilustráciami,
fascinujúco podfarben˘ch staroãínskymi
zvykmi, zaãiera v ‰irokom zábere do
rozliãn˘ch oblastí Ïivota starého Orientu,
ktorého neodmysliteºnou súãasÈou je zloãin.
Kniha príde na trh v najbliÏ‰ích dÀoch.
Nasledujúci úryvok pochádza z poviedky
VraÏda na Lotosovom jazierku.
ROBERT HANS VAN GULIK (1910 - 1967),
holandsk˘ diplomat a expert na ãínsku
históriu a kultúru, sa preslávil na celom
svete ako autor kriminálneho Ïánru.
Vy‰tudoval orientálne jazyky a pracoval v
diplomatick˘ch sluÏbách na ázijskom
kontinente. Svoje originálne podané
detektívne príbehy zo Ïivota starej âíny
zvyãajne dopæÀal vlastn˘mi ilustráciami. I
keì sa van Gulik v prevaÏnej miere uchyºuje
k vlastnej bohatej predstavivosti, mnohé
motívy a detaily ãerpá z pôvodn˘ch ãínskych
zdrojov.
Gulik sa stal zakladateºom nového typu
detektívky a získal si srdcia miliónov
ãitateºov na celom svete. Napísal spolu
‰estnásÈ kníh, ktor˘ch ústrednou postavou
je skutoãná historická osobnosÈ. Hrdinom
jeho príbehov je sudca Ti, ktor˘ rie‰i
kriminálne prípady. Skutoãn˘ sudca Ti
Îen-Èie Ïil v rokoch 630-700. Na zaãiatku
svojej kariéry sa ako sudca v dedinsk˘ch
okresoch preslávil vyrie‰ením niekoºk˘ch
ÈaÏk˘ch prípadov, a pretoÏe z tej doby
existuje málo dokladov, moÏno ÈaÏko
odlí‰iÈ legendy od faktov. Neskôr sa stal
predsedom Najvy‰‰ieho súdu v hlavnom
meste. Mal vplyv na cisárku Wu, tvrdú,
krutú, ale schopnú Ïenu, ktorá päÈdesiat
rokov vládla Ïeleznou rukou
tchangskému cisárstvu. Ti sa pokúsil o
reformu skorumpovanej vlády, bol falo‰ne
obvinen˘ a odsúden˘ na smrÈ, ale utiekol
z väzenia a znovu sa dostal k moci.
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Letters

Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
OstravaOstravaOstravaOstravaOstrava
Ko‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰ice

PraguePraguePraguePraguePrague
BratislavaBratislavaBratislavaBratislavaBratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 306-0524

Nová adresa: 150 King St. W., # 101, P.O. Box 94,
Toronto, Ontario M5H 1J9
E-mail: ivan.znasik@mytravel.ca

Telefonát
MoÏná, Ïe pfiíhodnûji by se tato krátká staÈ
dala nazvat Zpráva dnes aÏ pfiíli‰ ãastá...
Vloni ná‰ syn a jeho dva pfiátelé zavezli svá
kola a potfiebné vûci na leti‰tû JFK v New
Yorku, ve Vídni po men‰í komplikaci si je
vyzvedli, nasedli a vyjeli. Do Luhaãovic a
pak na Slovensko. Ve Starém Smokovci se
setkali s mou chotí a jejími turistick˘mi
pfiítelkynûmi. Moje maliãkost v
rekonvalescenci po úraze zÛstala doma ve
Vancouveru. V‰ichni tfii cyklisté vrátili se do
USA plní dojmÛ, nad‰eni Moravou a
Slovenskem, lidmi, atmosférou. V˘let se jim
dokonale vydafiil. Obãas pak syn telefonoval
informace o cyklistick˘ch v˘letech a
závodech podnikan˘ch s jedním z tûch
kamarádÛ, cyklistou poloprofesionální
úrovnû, kter˘ dosáhl téÏ titulu PhD. Oba, on
i ná‰ syn, byli zamûstnáni v jednom z
nejv˘znamnûj‰ích podnikÛ na zemûkouli,
General Electric. VyuÏívali volného ãasu k
cyklistick˘m v˘letÛm a pfiípravû na obãasné
cyklistické závody. SynÛv pfiítel Dave
nedávno dosáhl pozoruhodného úspûchu v
závodû do vrchu, jehoÏ se zúãastnili
nejzdatnûj‰í závodníci státu N.Y.

„O víkendu pojedu s Davem do ...“
„Vãera jsme si s Davem zajeli ...“
Tak témûfi pfii kaÏdém telefonním rozhovoru

informoval syn. Bûhem minulého roku
navázal s Davem, dvaatfiicetilet˘m
odborníkem a zdatn˘m cyklistou, velmi úzké
pfiátelství, které trvalo dodnes. OceÀoval
jeho zdatnost v sedle závodního kola, Dave
pak ponûkud rozmanitûj‰í aktivity na‰eho
syna na poli ledního hokeje, hudby a
esejistické literatury, navzdory jeho
závazkÛm v podniku General Electric.

Ale tomuto textu dominuje slovo telefonát.
Pfiijal jsem ho dnes. A tyto fiádky pí‰i jako
únik z neobyãejného smutku ... a souãasnû
zloby. Syn informoval: Vãera veãer
osmnáctiletí v˘rostci v autû jedoucím
rychlostí 160 km za hodinu zabili Dava,
jedoucího na kole po své obvyklé úterní
silniãní tréninkové trati. âetnost podobn˘ch
tragick˘ch pfiípadÛ je alarmující. A nejen v
USA. Takové tragické momenty rychle

zastíní mnohé dobré, k ãemu se vyspûlá
západní spoleãnost dopracovala. Nehodlám
v tuto chvíli posoudit, zda v této na‰í moderní
spoleãnosti pfievládají pozitiva nad negativy
ãi naopak. Zpráva o zbyteãné smrti mladého
vzdûlaného ãlovûka je pfiíli‰ silná a zabraÀuje
klidn˘m úvahám. Dá se fiíci - takov˘ je Ïivot,
nevíme dne ani hodiny. Víme ale, Ïe v˘rostci
Ïenoucí automobil (vût‰inou ukraden˘)
‰ílenou rychlostí bez zdatnosti Michaela
Schumachera poznamenávají na‰e Ïivoty
smutkem, stejnû jako zlostí...

O stavu, v nûmÏ se v tuto chvíli nepochybnû
ocitli rodiãe Dava Ïijící v Anglii neodvaÏuji se
vÛbec zmínit. Za necel˘ mûsíc mûli svého
syna ve státû New York nav‰tívit...

Vladimír Cícha - Vancouver

Anketa
Otázka znûla: Kdo bude mistrem
Evropy?
Miloslav Bonner, technik, Praha:
Holandsko.
Radovan Holub, publicista, ·piãák:
G.W.Bush
Petr Krejãí, politick˘ poradce, Praha:
Srdce nacionální fiíká, Ïe âeská republika.
Rozum fiíká, Ïe Francie. ProtoÏe na rozum
se nadá spolehnout, tak to bude asi nûkdo
jin˘.
Ivo Sypták, Toronto: Anglie.
Zdenûk Vesel˘, spojov˘ technik, Praha:
1) ·panûlsko 2) Itálie 3) Holandsko
Otázka pro ãíslo 13: Kde strávíte nebo
kde byste chtûli strávit leto‰ní
dovolenou?
MÛÏete odpovûdi poslat e-mailem na
adresu satellite1-416@rogers.com nebo
faxem na ãíslo 416/530-0069 mezimûstsky
na ãíslo 1-877-333-6371.



12   satellite  1-416 July 15, 2004Sports

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

High Park Cycle
& Sports

32 let v Torontu

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

Carrier

Klimatizace a vytápûní

ARMADALE HEATING
AND COOLING

Servis, instalace a opravy
Hovofiíme ãesky!

Roman
Chmielewski

Bus: 416/767-4969
Cell: 416/254-1172

Toronto, Ontario
Tel.: 416/614-6689

Kola, sportovní potfieby
Prodej, servis, pÛjãovna, v˘mûna.

Nedvûd ãi Nikopolidis?
To byl název ãlánku pro Toronto Star.
Redaktofii se v‰ak rozhodli pro vlastní
titulek Loss to Greek would be heresy. V
anglické verzi také chybí zmínka o
rozhodãím Collinovi. Pfiesto to byla
zajímavá zku‰enost spolupracovat s
velk˘mi kanadsk˘mi novinami. Také
musím podûkovat za pûkné pfieklady do
angliãtiny Evû Mesticové. Zde je tedy
poslední ze série ãlánkÛ pro Toronto Star
oti‰tûn˘ch v rubrice Faceoff:
Dfiíve neÏ stihl v roce 1431 Johanku z
Arcu stejn˘ osud jako ãeského
reformátora Mistra Jana Husa v roce
1415, vzkázala tato bojovnice husitÛm,
Ïe pokud nezanechají sv˘ch bludÛ, zatoãí
s nimi jako s Angliãany. PfiestoÏe husiti
ve sv˘ch bludech pokraãovali, trest z
Francie nepfii‰el.
Na leto‰ním Mistrovství Evropy se sice
Francouzi vypofiádali s Angliãany lépe
neÏ v patnáctém století, ale v tom, aby
naplnili vÛli Johanky z Arcu jim zabránil
minul˘ ãtvrtek fieck˘ bojovník Charisteas.
Postaral se mimo jiné o to, Ïe Ïádn˘ z
velk˘ch národÛ se nedostal do semifinále
Mistrovství Evropy a pokud se t˘ãe poãtu
obyvatel jedná se o ãtyfii pfiibliÏnû stejnû
velké národy.
Jako dítû jsem se peãlivû pfiipravoval na
kaÏd˘ mezinárodní fotbalov˘ zápas a
jelikoÏ jsme mûli jako pováleãná generace
pfies t˘den odpoledne ‰kolu, musel jsem
vÏdy vykouzlit patfiiãné onemocnûní,
abych mohl u rozhlasového pfiijímaãe
sledovat fotbalov˘ pfienos. PfiestoÏe v
dobách socialismu byla povinná pracovní
docházka a nebylo umûlé osvûtlení, takÏe
se v‰echna utkání hrála odpoledne,
stadióny praskaly ve ‰vech. I dospûlí
totiÏ ãarovali s teplomûrem.
Z dûtství se v‰ak pamatuji pouze na
jediné stfietnutí na‰ich s ¤eky. V roce
1959 hrál v Poháru mistrÛ evropsk˘ch
zemí t˘m z ãeského venkova Spartak
Hradec Králové a narazil na
Panathinaikos Athény. Hradec zvítûzil
doma 1:0 a po bezbrankové plichtû v
Athénách postoupil. K prvnímu utkání na
ME do‰lo aÏ 14. ãervna 1980 v ¤ímû a
âeskoslovensko zvítûzilo nad ¤eky 3:1.
Podle ãesk˘ch i anglick˘ch bookmakerÛ
jsou na tom i tentokrát âe‰i lépe, ale
nezapomeÀme, Ïe jihoevropské podnebí
bude spí‰e vyhovovat ¤ekÛm a Ïe âe‰i,
vãetnû Pavla Nedvûda budou mít respekt
nejen z brankáfie Nikopolidise, obránce
Dellase, útocníka Charistease,  ale i z
italského rozhodãího Colliny, kter˘ proti
nim odpískal penaltu na posledním

Mistrovství Evropy v utkání s Holandskem
a âe‰i putovali pfiedãasnû domÛ.
V tûchto dnech zkrachovala jedna
cestovní kanceláfi, která mûla do Prahy
dopravit ãeské turisty z ¤ecka. Na ‰tûstí
se nestalo nic tak zlého, jak v Praze, tak
v Athénách budou moci sledovat zápas
na obfiích obrazovkách.

***

âR-¤ecko 0:1 (0:0, 0:0)
Na Canada Day jsme byli v men‰inû. I v
západním Torontû, kde Ïijeme bylo více
fieck˘ch vlajek neÏ ãesk˘ch, kter˘ch bylo
jako ‰afránu, pfiesto se tu a tam nûjaká
objevila. Marnû pátrala CBC po tom, kde
se vlastnû na‰e komunita nachází.
Odkazoval jsem je na Masaryktown nebo
do Woodhousu v Etobicoke. To jsme
je‰tû nemohli tu‰it pro nás smutn˘ konec,
kter˘ kolem páté hodiny veãer zakonãil
na‰i euforii. Trenér Brückner hovofiil pfied
Mistrovstvím Evropy o pokofie. Ta nám
spolu se ‰tûstím v závûru chybûla. Co se
mi v ãlánku pro Toronto Star podafiilo
pfiedpovûdût, Ïe bude záleÏet na
Nedvûdovi, Nikopolidisovi a Dellasovi.
Nedvûd se zranil, Nikopolidis nûkolikrát
zlikvidoval akce na‰ich útoãníkÛ a Dellas,
jenÏ zaznamenal vítûznou branku.
Ironii je, Ïe pfied osmi léty proti Nûmecku
rozhodl „zlat˘ gól“. To znamená, Ïe po
vstfielení branky, utkání skonãilo. V
zápase proti ¤ecku jsme inkasovali
„stfiíbrn˘ gól“, coÏ znamená, Ïe se dohraje
rozehraná ãást prodlouÏení. Bylo to v‰ak
v poslední vtefiinû, takÏe jsme ani tentokrát
nemûli moÏnost odpovûdût.
Co rozhodlo? Hned v úvodu utkání
Rosick˘ z hranice ‰estnáctky nastfielil
bfievno a Jankulovského dûlovku
zlikvidoval fieck˘ brankáfi Nikopolidis. Pfii
dal‰í akci a stfiele Jankulovského, zÛstal
po stfietu s ¤eck˘mi obránci leÏet v
pokutovém území Pavel Nedvûd. Vrátil
se na hfii‰tû, ale musel b˘t vystfiídán
·micerem. V druhém poloãase si
vypracovali ‰ance Koller a Baro‰, ale
oba nemûli tentokrát mu‰ku. JestliÏe pfied
ãtyfimi léty rozhodãí Collina pískl proti
nám penaltu pfii tom kdyÏ stáhl Nûmec za
triãko jednoho z HolanìanÛ. Tentokrát
paradoxnû neodpískal stejn˘ faul ¤ekÛm.
Jinak v‰ak byl jeho v˘kon bezchybn˘. K
rozhodnutí do‰lo, kdyÏ jiÏ ruãiãka hodinek
pfiekroãila patnáctou minutu prvého
prodlouÏení. Po rohovém kopu teãoval
Dellas míã hlavou za âechova záda.
Branka: 105. Dellas. Rozhodãí Collina
(Itálie), Ïluté karty: Seitaridis, Charisteas,
Karagunis - Galásek, ·micer, Baro‰,
45000 divákÛ, v normální hrací dobû 0:0.

¤ecko: Nikopolidis - Seitaridis, Kapsis,
Dellas, Fyssas - Zagorakis, Katsuranis,
Basinas (72. Janakopulos) - Charisteas,
Vrizas (91. Tsiartsas), Karagunis. âesko:
âech - Grygera, Bolf, Ujfalu‰i, Jankulovski
- Poborsk˘, Rosick˘, Galásek, Nedvûd
(40. ·micer) - Koller, Baro‰.

***

¤ecko mistrem Evropy
Málokdo oãekával pfied Mistrovstvím
Evropy, Ïe to budou právû ¤ekové, ktefií
získají mistrovsk˘ titul. Ve v‰ech utkáních
byli otsidefii, s v˘jimkou jediného - proti
Rusku a tento zápas jako jedin˘ na ME
prohráli. Dokázali dvakrát zdolat
Portugalsko, remízovat se ·panûlskem
a ve vyfiazovacích zápasech zvítûzili
tfiikrát po centru z pravé strany a stfiele
hlavou. Kdyby se to podafiilo jednou, lze
hovofiit o náhodû, ale v‰echna utkání
mûla stejn˘ scénáfi: otupit úvodní nápor
soupefie pozornou obranou a pak se
pokusit skórovat ze standartní situaci.
Radost fieck˘ch fanou‰kÛ nebrala konce,
jak v Athénách, tak i v Torontu. Oslavovalo
se do ãasn˘ch ranních hodin. Ten, kdo
vyrazil na Danforth, mûl z oslav pfiíjemn˘
pocit. Nejednalo se o oslavy agresivní,
ale ¤eci se spí‰e procházeli s modrobíl˘mi
vlajkami a obãas se tanãilo. V portugalské
oblasti se zase jezdilo s automobily a
zbûsile se houkalo. Tentokrát
PortugalcÛm pfii‰li na pomoc jejich
brazil‰tí kolegové, zatímco jindy to bylo
spí‰ naopak. Mistrovství Evropy patfiilo k
tûm lep‰ím ‰ampionátÛm, na kterém ãe‰tí
fotbalisté patfiili k tûm ‰piãkov˘m, ale ne
vÏdy ten nejlep‰í zvítûzí. Ve finálé zvítûzili
¤ekové a je docela moÏné, Ïe po éfie
holandského, polského, ãi ãeského
fotbalu, pfiijde éra fiecké defenzívy. V
fieckém muÏstvu mûl v‰ak zÛstal jeden
hráã nedocenûn˘. Byl to vynikající brankáfi
Nikopolidis. Do jaké míry se jednalo o
náhodu nám napoví i srpnvo˘ pfiátelsk˘
zápas mezi âechy a ¤eky v Praze.
Branka: 57. Charisteas. Rozhodãí Merk
(Nûmecko), Ïluté karty: Costinha, NuÀo
Valente - Basinas, Seitaridis, Fyssas,
Papadopulos, 62 865 divákÛ, poloãas
0:0. Portugalsko: Ricardo - Miguel (43.
Paulo Ferreira), Ricardo Carvalho,
Andrade, NuÀo Valente - Maniche,
Costinha (61. Rui Costa) - Cristiano
Ronaldo, Deco, Figo - Pauleta (74. NuÀo
Gomes). ¤ecko: Nikopolidis - Dellas -
Seitaridis, Kapsis, Katsuranis, Fyssas -
Jannakopulos (76. Venetidis), Zagorakis,
Basinas, Charisteas - Vryzas (81.
Papadopulos).

Ale‰ Bfiezina

¤ecká radost, portugalské oslavy a ãesk˘ smutek

Své potugalské kolegy pfii‰la povzbudit i brazilská dûvãata. Po prohfie nevypadají smutnû. Za to ¤eci se radovali na Danforthu aÏ do ãasného rána.


