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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
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Ne pfiíli‰ horké léto v Torontu

Ná‰ spolupracovník Miro Babel se zúãastnil “Jazz Photography Workshop” , kter˘ organizovala Pikto Photography
Lab. Workshop byl souãástí Party Grass Festivalu v historickém Toronto Distillery District. Na snímku kytarista
a trumpetista Chris Whitely.

Prázdninové povídání
s Petrem ChudoÏilovem

Vlastnû díky tomu, Ïe je telefon do ·v˘carska
neuvûfiitelnû levn˘, jsme si zaãali s Petrem
ChudoÏilovem povídat nûjak ãastûji. Minul˘ t˘den jsme
si fiekli, Ïe bychom si mohli takhle popovídat o
prázdninách ãi dovolené. Nakonec jsme se dohodli na
tom, Ïe já po‰lu otázky a Petr na nû faxem odpoví. I
stalo se.
ABE: Dovolená je nûco, kdy vrchnost povoluje

sv˘m podfiízen˘m, aby se chovali jako ona. Ty v‰ak
nepatfií‰ ani do skupiny, která nûco povoluje ani do
skupiny, které je nûco povolováno. Znamená to, Ïe
nemá‰ ani dovolenou?
PCH: Rád Ïiji zajímavû a krásnû. Pofiád. Dovolená je

nûco, co si dovolím nad pomûry. Tfieba pár dní v Itálii,
kde mi Ïádn˘ hotel není pfiíli‰ drah˘ a Ïádná veãefie v
nóbl restauraci nedostupná z dÛvodÛ ceny, i kdyÏ se
pak po návratu tûÏko pfiiuãuji nezbytné skromnosti.
Momentálnû jsem na dovolené v Malém Istanbulu,
ãímÏ ov‰em nemyslím tureckou megapolis, n˘brÏ cizinci
ob˘vanou ãtvrÈ Klybeck v mé domovské Basileji. Je
pfiístupná tramvajovou linkou ãíslo 14, jiÏ ·v˘cafii
obmyslili pfiezdívkou Orientexpres. Souãasná krize
zasáhla také mÛj obor - pohádkové kníÏky a rozhlasové
hry pro dûti - a tak si pfiíleÏitostnû pfiivydûlávám
rozná‰ením novin v Istanbulu. Zaãínám ve tfii hodiny
ráno. Noãní Ïivot je zajímav˘. Tu na tebe lidsk˘m
hlasem promluví vûc leÏící na zemi, jiÏ jsi aÏ doposud
pokládal za pytel na smetí, jindy zase tfii slovansky
spílající Balkánci se snaÏí nûjak chytit ãernocha, kter˘
jim pravdûpodobnû prodal drogu v hor‰í neÏ slibované
kvalitû. Toãí se kolem mého vozíku s novinami, jako
bych zde ani nebyl. Dnes v noci jsem na‰el na ulici
voÏral˘ho tureck˘ho dûdeãka, kterej zabloudil, netrefil
domÛ a neumûl ani slovo jinak neÏ turecky. Pfiidal se ke
mnû, nûco mi pofiád sloÏitû vyprávûl a je‰tû se k nám
pfiidruÏila koãka, nesoucí v tlamiãce Ïivou Ïábu. Byl to
sváteãní prÛvod. Já jsem vlastnû na dovolené pofiád,
celej Ïivot. “Myslíte, Ïe je to dobrá práce?” prohodil
skepticky krajan, jemuÏ jsem nad‰enû vyprávûl o mém
boufilivém noãním Ïivotû. “KaÏdá práce je dobrá, kdyÏ
je ãlovûku pfies ‰edesát a zrovna nemá prachy na
svého oblíbeného humra nebo ústfiice,” fiekl jsem mu.
ABE: Jsou dva typy lidí. Jedna skupina chce strávit

dovolenou zásadnû doma. Odpojit telefon, ãíst,
sedût na zahrádce a mít pohodu. Druhá skupina se
nemÛÏe doãkat a vyráÏí do svûta v okamÏiku, kdy
jim je‰tû hofií vajgl ve fabrice. Do které skupiny
patfií‰ ty?
PCH: Bejt doma - nejlépe sám - není ‰patn˘, ale jít

nebo jet doposud neznámou krajinou a oãima rozhrnovat
horizont je je‰tû lep‰í. Nerad balím kufry. Itálii a
·panûlsko bych si rád jednou pro‰el pû‰ky, jen tak bez
vûcí, beze spûchu. Itálii miluji, protoÏe s Italy je sranda,
a za to dám v‰echno.
ABE: Ty jako ãlovûk se svobodn˘m povoláním

nejsi vázán na roãní období. Je o tobû známé, Ïe se
koupe‰ i mezi ledovci. Kterému mûsíci dává‰
pfiednost, abys vyrazil do svûta?
PCH: Ledovou vodu jsem se nauãil sná‰et a pfiímo

milovat v mládí, kdy jsem si kaÏdé ráno po probendûné
noci ve spr‰e vyhánûl kocovinu z hlavy. UÏ jsem se

koupal v severním ledovém mofii, obklopen fiíjnov˘mi
mlhami, v doprovodu mé mlad‰í dcery. Velké
zaoceánské parníky na nás obdivnû houkaly a psalo se
o nás v norsk˘ch novinách. Rekordu jsem dosáhl v
nûmeckém Schwarzwaldu, koupelí v zamrzlém horském
jezírku 1200 metrÛ nad mofiem. Museli jsme s dcerou
ov‰em prorazit led pfii ústí potoka, kde byl tenãí, abychom
se vÛbec dostali na vodu. Bylo to na Silvestra. Cestuji
rád kdykoliv mimo turistickou sezónu, nejradûji zjara
nebo na podzim. Pfiedloni jsme se Ïenou proÏili nûkolik
nádhern˘ch dní v Benátkách chvíli pfied vánoci. Lezavá
zima vyãistila ulice od turistick˘ch davÛ.
ABE: ZáleÏí ti na politické situaci v zemi, kam

jede‰. Je zemû, kam bys nejel?
PCH: Mnû záleÏí na politické situaci v jakékoli zemi

svûta. Cel˘ svût je mÛj - podobnû jako Mûsíc na nebi -
a nesu za nûj odpovûdnost. Stydûl - bych se jet do
Severní Koreje a pozorovat tam dûti zblblé hladem.
Rád bych zbohatl, abych mohl konat dobro. Potû‰it
chuìasy a pak, sám nepozorován, kochat se jejich
radostí nad neoãekávan˘m pln˘m hrncem. V Africe,
Asii, kdekoli.
ABE: Vrací‰ se rád do âeska a byl jsi nûkdy v

poslední dobû na Slovensku?
PCH: DomÛ se nevracím rád. Po Chartû 77 nám

sebrali obãanství a se ãtyfimi mal˘mi dûtmi - nejmen‰í
je‰tû neumûlo pofiádnû chodit - nás vykopali ze zemû.
Ve svazku, kter˘ na mû StB vedla jsem se doãetl, Ïe to
bylo v dÛsledku “ofenzívních opatfiení”. Po listopadu
1989 se nikdy neomluvili, obãanství jsem si musel
koupit a po rozdûlení âeskoslovenska jsme o nûj znovu

pfii‰li. Praha je hluãná a uspûchaná, v jiÏních âechách
je to v˘raznû lep‰í. Loni pfied vánocemi mû pfiepadli na
Staromûstském námûstí v Praze. Slovensko miluji,
kdysi jsem tam Ïil a dokonce jsem se nauãil slovensky,
ov‰em v Ko‰icích, se stra‰liv˘m “vraÀársk˘m”
pfiízvukem. Bratislava mi pfiipadala v dobrém slova
smyslu svûtovûj‰í a zajímavûj‰í neÏ Praha. Naposledy
jsem byl na Slovensku v roce 1970, koupali jsme se
nazí v horské fiíãce a podráÏdili jsme tím Cikány z
nedaleké osady, pfii‰li nám domluvit, abychom se oblékli
a nedûlali vostudu. Je âesko je‰tû mÛj domov? Jo, ale
nemilovanej. Po listopadu jsem tam mûl nûkolik let byt,
velmi slu‰nû jsem si vydûlával Ïurnalistikou, snad jsem
tím byl i tro‰iãku uÏiteãnej. KdyÏ se mi zachtûlo, jel jsem
domÛ do Basileje. Já jsem doma v‰ude. Lidi v âeské
kotlinû to hroznû dráÏdilo. Pro âechy jsou typické
problémy s komunikací. Tak co, jsi bohatej, nebo chudej,
Ïebrá‰ tady nebo jsi se pfiijel vytahovat? Po druhé
ztrátû ãeského obãanství bych se byl musel hlásit na
ãeské cizinecké policii a Ïádat o povolení k pobytu - ve
vlastní zemi! Toho jsem si kdysi dostateãnû uÏil ve
·v˘carsku. Tak rad‰i bûhám v noci s tím vozejkem po
Malém Istanbulu a zji‰Èuji, Ïe i s oÏral˘m tureck˘m
dûdeãkem je nûkdy komunikace nûjak lep‰í a lid‰tûj‰í
neÏ s tûmi, kdoÏ se mnou kdysi chodili do ‰koly.
Doufám, Ïe pfií‰tí kníÏkou udûlám díru do svûta. UÏ aby
to bylo, penze se blíÏí, bude nevysoká. Îiju rád, kaÏd˘
den je pro mû dovolená a svátek, ale fiíkám si, tfieba to
bude po smrti je‰tû lep‰í? Mrtvej ãlovûk aspoÀ nemusí
pofiád shánût prachy a utrácet je za blbosti.
S Petrem ChudoÏilovem faxoval Ale‰ Bfiezina
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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
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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 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.

Na‰e internetové
stránky

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.

www.satellite1-416.com
www.zpravy.org

***
Aktualizované stránky

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

***

InternetInternetInternetInternetInternet

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

26.7.2004 v 15:37
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

za mûsíc 26.8. 2004

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

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
***

Financial

1 CDN $ 19,52 Kã
1 US $ 25,75 Kã
1 EURO 31,40 Kã
100 Sk 78,77 Kã
Quick - 24.7..2004

Kursovní lístek
100 Kã 5,27 CDN $
100 SK 4,15 CDN $
1 CDN $ 18,87 Kã
1 CDN $ 24,10 SK
1 US $ 1,34 -CDN $
1 EUR 1,60 CDN $
Toronto Star - 24.7.2004
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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

Impresionistické vizeImpresionistické vizeImpresionistické vizeImpresionistické vizeImpresionistické vize
Pokud vás nav‰tíví nûkdo z âeské republiky nebo ze

Slovenska a bude mít zájem o umûní, pak stojí za
náv‰tûvu v˘stava Turner, Whistler, Monet Impressionist
Visions. Tato jedineãná v˘stava v Art Gallery of Ontario
(317 Dundas St. W., Toronto) potrvá do 12. záfií 2004.
Jedná se o tfii generace malífiÛ: Angliãana J. M. W.
Turnera (1775-1851), Ameriãana James McNeill
Whistlera (1834-1902) a Francouze Claude Moneta
(1840-1926). V AGO je stovka obrazÛ, které byly

zapÛjãeny z 34 vefiejn˘ch a soukrom˘ch sbírek z  Kanady,
Velké Británie, Francie, Nûmecka, ·v˘carska, a
Spojen˘ch státÛ. V‰ichni tfii malífii mûli mnohem více
spoleãného neÏ by se na první pohled zdálo. Spoleãn˘ jim
byl vztah k PafiíÏi, k Lond˘nu a Benátkám, milovali
hlavnû Seinu, TemÏi a benátské laguny. Za zmínku stojí

obzvlá‰tû Turnerovy západy slunce, které pÛsobí
neuvûfiitelnû modernû. Na v˘stavû mÛÏeme vidût i velké
mnoÏství jeho akvarelÛ.
O vlivu Turnera na Whistlera svûdãí i jedna kopie,

kterou udûlal Whistler  podle Turnera v roce 1855.
Unikátní na torontské v˘stavû je série Monetov˘ch olejÛ
anglického parlamentu. Jedná se vÏdy o stejn˘ pohled,
ale s rozliãnou atmosférou.
V‰ichni tfii mají vztah nejen k vodû, mostÛm, ale také

k lond˘nské mlze, která velice ãasto urãuje atmosféru
obrazÛ. abeabeabeabeabe

Claude Monet: San Giorgio at Dusk, 1908, oil on canvas, 65.2 x 92.4 cm. National
Museums & Galleries of Wales, Cardiff. © 2004 National Museums & Galleries of
Wales

Joseph Mallord William Turner:The Dogano, San Giorgio, Citella from the Steps
of the Europa, 1842,  oil on canvas,  62 x 92.5 cm. Tate Britain, London, Presented
by Robert Vernon, 1847.© 2004 Tate Gallery

James McNeill Whistler:  Nocturne: Blue and Gold: Old Battersea Bridge, 1872-
5, oil on canvas,  68.3 x 51.2 cm. Tate Britain, London, Presented by the National
Art Collections Fund, 1905. © 2004 Tate Gallery

dovolenou si vezmu patrnû aÏ v záfií.
Chtûlo by se mi pob˘t nûkde v mírn˘ch
horách v âechách nebo na Slovensku.
Zda se to zdafií jest v‰ak ve hvûzdách.
Ondfiej Neff, publicista, Praha:
Dovolenou trávím v pohybu - mám za
sebou t˘denní motocyklov˘ pobyt v Itálii
a pfied sebou t˘denní pobyt na plachetnici
v Chorvatsku.
Petr RÛÏiãka, hudební manaÏér,
Teplice: Dovolenou - nûkde u mofie, ale
tam, kam nejezdí na‰inec, tedy buì
·panûlsko - Baskické pobfieÏí je senzaãní,

nebo BretaÀ, tam to taky není ‰patné, ale
nejspí‰ pojedu s kapelami aÏ v záfií do
Kalábrie a tam se taky moc nejezdí,
protoÏe to je moc daleko. Jednou bych
chtûl vyrazit zpût na Rujanu, tedy do
NDR, tam, kam jsem za komárÛ jezdil s
nadûjí, Ïe bude lep‰í poãasí a voda bude
alespoÀ 18 stupÀÛ teplá. Sly‰el jsem, Ïe
je tam stra‰nû draho a voda stále stejnû
teplá.
M. Ullman, Nûmecko: No u mû je to
jasn˘, já budu zase ve “svém” království
na Valachoch (jinak si to pr˘ propachtoval
Bolek Polívka, jako vala‰sky král.) Rostou
tam hfiibové, a lidi v hospodách jsou
je‰tû, chvála Panubohu, úplnû normální...
No, sem tam se tro‰iãku poperou, ale to
je vala‰sk˘ soul!!!!! No, a tak je to pofiád.
KéÏ by byly tak jasné vztahy i v politice.
Mikulá‰ Vymûtal, duchovní, Praha:
Leto‰ní dovolenou strávím v Izraeli - a
udûlám si ji aÏ v záfií.
Otázka pro pfií‰tí ãíslo: Bûhem padesáti
let by mûla klesnout ãeská populace na
polovinu a znaãnû zestárnout. Tato
situace není pouze v âR, ale i v ostatních
evropsk˘ch zemích a Kanadû. Mûla by
se zmûnit imigraãní politika v tûchto
zemích?
Odpovûdi mÛÏete poslat po‰tou, faxem:
416/530-0069 mezimûstsky: 1-877-333-
6371 nebo e-mailem na adresy:
satellite1-416@rogers.com
nebo abe@zpravy.org.

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

Anketa
Na‰e poslední otázka znûla: Kde strávíte
nebo kde byste chtûli strávit leto‰ní
dovolenou?
Ing Josef Barto‰ek, duchovní, Hradec
Králové: Rozhodnu se na poslední chvíli.
Petr Krejãí, politick˘ poradce, Praha:
Na‰tûstí jsem si jiÏ ãást dovolené vybral.
Na jafie jsem byl v PafiíÏi a oddechoval si
od politiky. Nyní se potím v Praze, a
protoÏe do‰lo ke stranickému puãi v
sociální demokracii, tak asi dal‰í
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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

Senát navrhl Klausovi
vyznamenat odbojovou
skupinu bratfií Ma‰ínÛ

PRAHA-ãtk-Senát navrhl prezidentu
Václavu Klausovi, aby udûlil státní
vyznamenání Medaili Za hrdinství ‰esti
ãlenÛm protikomunistické odbojové
skupiny, kterou pfied 50 lety vedli bratfii
Ctirad a Josef Ma‰ínové. Kromû této
‰estice je‰tû horní komora navrhla
prezidentovi na vyznamenání dal‰ích 26
lidí. Bude ale záleÏet v˘hradnû na
prezidentovi, zda v‰echny návrhy Senátu
pfiijme za své, nebo se s nimi neztotoÏní
a ãleny odbojové skupiny bratfií Ma‰ínÛ
ani dal‰í kandidáty neocení. O v˘bûru
lidí, které vyznamená, totiÏ rozhoduje
v˘hradnû hlava státu.
Návrh senátora Martina Mejstfiíka zafiadit

Ma‰íny a jejich spolubojovníky mezi
kandidáty na vyznamenání podpofiilo 29
z 51 pfiítomn˘ch senátorÛ. Nutn˘ byl
souhlas nejménû 26 z nich. Proti Ma‰ínÛm
hlasovalo sedm senátorÛ. Pro Ma‰íny
hlasovali hlavnû zástupci ODS, Klubu
otevfiené demokracie a nûktefií lidovci a
nezávislí. Podporu nemûli zejména mezi
senátory âSSD a KSâM.
Kromû bratfií Ma‰ínov˘ch byli ãleny jejich

odbojové skupiny je‰tû Milan Paumer,
Václav ·véda, Zbynûk Janata a Ctibor
Novák. Ma‰ínové dosud Ïijí v USA,
Paumer od roku 2001 v âesku, zb˘vající
tfii ãlenové skupiny byli za komunistické
éry popraveni. Jejich odbojová ãinnost
nemá dodnes jednoznaãn˘ ohlas.
Zatímco jedni je povaÏují za hrdiny, druzí
je obviÀují z toho, Ïe zavraÏdili nevinné
lidi.
Tyto argumenty znovu zaznûly i v dne‰ní

senátní rozpravû, která trvala skoro celé
odpoledne. T˘kala se v˘hradnû toho,
zda má Senát skupinu navrhnout na
vyznamenání. Îádn˘ z ostatních 26
kandidátÛ na ocenûní dnes takové spory
nevzbudil. Medaile Za hrdinství, na niÏ
senátofii skupinu bratfií Ma‰ínov˘ch
navrhli, slouÏí jako ocenûní zásluh v boji
a za záchranu lidského Ïivota ãi znaãn˘ch
materiálních hodnot.
Skupina Ma‰ínÛ zabila pfied 50 lety pfii

útûku na Západ ‰est lidí z ozbrojen˘ch
sloÏek státu. Nûktefií lidé jim ale dodnes
vyãítají, Ïe postfielili hasiãe a zastfielili
ozbrojeného muÏe, kter˘ pfieváÏel peníze,
a chloroformem omámeného pfiíslu‰níka
tehdej‰í policie. Na tyto pfiípady dnes
upozornili komunistiãtí senátofii. Nûktefií
pfiitom nepfiímo srovnávali poãínání
skupiny s popravami cizincÛ v nynûj‰ím
Iráku.
âlen skupiny Paumer pfii nedávném

vefiejném sly‰ení v Senátu uvedl, Ïe
zmínûn˘ policista byl zabit kvÛli hrozbû
pozdûj‰í identifikace a následn˘m
represím. K zastfielení pokladníka fiekl,
Ïe to byl ãlen Lidov˘ch milicí, “ozbrojené
pûsti komunistické strany”, a zahynul pfii
‰arvátce s Josefem Ma‰ínem.
Právû obûti skupiny vedly dnes nûkteré

senátory k tomu, Ïe i pfies svoji úctu k
protikomunistickému odboji vyznamenání
Ma‰ínÛ nepodpofiili. Za Ma‰íny se naopak
postavili nûkdej‰í disidenti a teì senátofii
Jan Ruml a Daniel Kroupa a jeden z
vÛdcÛ studentské sametové revoluce
Martin Mejstfiík. Ruml uvedl, Ïe
komunistick˘ reÏim vedl nevyhlá‰enou
válku proti obãanÛm vlastní zemû a Ïe
Ma‰ínové bojovali proti reÏimu, kter˘
poru‰oval zákony.
Mezi dal‰ími 26 senátními kandidáty na

vyznamenání jsou vût‰inou lidé, ktefií

bojovali proti fa‰ismus a komunismu a
které tyto reÏimy pronásledovaly. Senát
navrhl ocenit i pedagogy, vûdce,
diplomaty a dal‰í lidi.
Nejvíce, 15 kandidátÛ, navrhl na Medaili

Za zásluhy, kterou se oceÀují zásluhy o
stát nebo obec. Mezi kandidáty jsou i
znám˘ astrofyzik a popularizátor vûdy
Jifií Grygar a v˘znamn˘ pfiedúnorov˘
sociálnûdemokratick˘ politik BlaÏej Vilím.
Dal‰ích 13 kandidátÛ navrhl Senát na

Medaili Za hrdinství. Kromû ‰esti ãlenÛ
skupiny bratfií Ma‰ínÛ je mezi nimi i
kolektiv Malá pevnost Terezín. Byl to
‰táb mlad˘ch zdravotníkÛ, kter˘ mûl za
války velkou zásluhu na tom, Ïe v pevnosti
rychle skonãila ‰ífiící se epidemie
skvrnitého tyfu.
âtyfii kandidáty navrhl Senát na ¤ád T.

G. Masaryka, kter˘ slouÏí jako ocenûní
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie
a humanity. Naopak na ¤ád Bílého lva
horní komora nikoho nenavrhla. Tímto
vyznamenáním jsou oceÀovány vynikající
zásluhy o âesko.
Své kandidáty na vyznamenání - celkem

26 lidí - vybrala uÏ koncem ãervna také
Poslanecká snûmovna. Návrhy od obou
komor a pfiípadnû od vlády hlava státu
mÛÏe, ale nemusí akceptovat. MÛÏe
naopak vybrat vlastní kandidáty, ktefií se
mezi poslaneck˘mi, senátními a vládními
nominacemi neobjeví. Dny, kdy prezident
vyznamenání propÛjãuje ãi udûluje, jsou
28. fiíjen a 1. leden.

 ***
V Glen Covu, USA vychazející Americké

listy ve svém leto‰ním 14. ãisle ze dne
15. ãervence ãlánkem „Státní
vyznamenání Ma‰ínÛm? Ano!“ na str. 7
jednoznaãnû podpofiily udûlení statního
vyznamenání odbojové skupinû bratrÛ
Ma‰ínÛ. Text ãlánku je priloÏen.
Paralelnû, na stejné stránce, byla

zvefiejnûna fiada dopisÛ ãtenáfiÛ
Americk˘ch listÛ, které pfii‰ly do redakce
do uzávûrky, podporující vyznamenání
bratrÛ Ma‰ínÛ a jejich druhÛ.

Petr Bisek vydavatel Americk˘ch listÛ
***

Státní vyznamenání
Ma‰ínÛm? ANO!

V souãasné dobû probíhá — jiÏ po
nûkolikáté — v âeské republice ostrá
debata o odbojové skupinû bratrÛ Ctirada
a Josefa Ma‰ínÛ, ktefií si spolu s Milanem
Paumerem v dobû nejtvrd‰ího stalinismu
doslova prostfiíleli cestu z âesko-
slovenska na Západ. Doc. Jifií Nedoma
totiÏ podal návrh, aby Ma‰ínÛm a dal‰ím
ãtyfiem ãlenÛm jejich skupiny byla udûlena
vysoká státní vyznamenání. Já pevnû
vûfiím, Ïe by to bylo správné. Mûlo se tak
stát hned po sametové revoluci, spolu se
zru‰ením komunistické strany. Já znám
Ctirada (Radka) Ma‰ína od konce roku
1965, kdy jsme s manÏelkou Vûrou pfiijeli
nákladní lodí jako noví imigranti do New
Yorku. On v roce 1959 ode‰el z americké
armády a v dobû na‰ich prvních let v USA
bydlel v New Yorku, kde jsme se i my
trvale usadili. Mûl jsem to ‰tûstí Radka
dost blízce poznat, neÏ se on odstûhoval
z newyorské ãtvrti Jackson Heights
nejprve na Long Island a pozdûji do Ohia,
kde jako velice aktivní sedmdesátník
dosud Ïije. ¤íkám ‰tûstí proto, Ïe jsem v
nûm poznal mimofiádnû pfiímého,
ãestného, nekompromisního ãlovûka, a
také naprosto spolehlivého pfiítele. Navíc,
navzdory mnoh˘m nepfiízním osudu byl
Radek nezlomn˘ optimista. S Radkem a
skupinou mlad˘ch ãesk˘ch pfiátel jsme
trávili mnoho skvûl˘ch chvil pfii vodním

lyÏování za Radkov˘m ãlunem v Long
Island Sound, pfii stanování, na rÛzn˘ch
v˘letech, náv‰tûvách, mejdanech apod.
(Radek vypil jen obãas skleniãku vína.)
Nûkolikrát jsem se setkal i s Radkov˘m
mlad‰ím bratrem Josefem, ale to jen
letmo, on Ïil a dosud Ïije v Kalifornii.
Radek nikdy neodmítl pfiátelskou pomoc.
Vzpomínám, jak ‰el se mnou v dobû
rozohÀující se Vietnamské války jako
tlumoãník k odvodové komisi; nevûdûl
jsem, co mû tam ãeká, Radek mû „vedl
za ruku“. Pozdûji, coby zku‰en˘
automechanik pro firmu Rolls-Royce,
mnû nejdfiív pomohl s koupí mého prvního
auta a pak byl nûkolik let „m˘m“
mechanikem, kdyÏ si nedaleko od nás
otevfiel autoopravnu. Tehdy jsem poznal
i jeho americkou manÏelku a dûti. Byl
jsem a stále jsem hrd˘ na to, Ïe se mÛÏu
pokládat za Radkova pfiítele. Nejen z
kníÏek, které o bratrech Ma‰ínech vy‰ly,
ale i z Radkova vyprávûní dost podrobnû
znám osud jejich rodiny a jejich
neuvûfiitelného odchodu na Západ. V
národu plném pokfiiven˘ch pátefií byli oni
a jejich skupina jedni z opravdu mála lidí,
ktefií se neshrbili, ale naopak, zvedli hlavu
a konkrétnû bojovali proti komunistické
diktatufie. Tak, jako jejich otec bojoval
proti nacistÛm. Velice struãnû, ale
v˘stiÏnû je to popsáno v „Kdo byl kdo v
na‰ich dûjinách 20. století“ (Milan ChuraÀ
a kol., Nakladatelství Libri, Praha 1994):
„ . . . 13. kvûtna 1941 byl v‰ak (pplk.
Josef) Ma‰ín zatãen gestapem. Byl
brutálnû vysl˘chán v Petschkovû paláci,
po pfievozu do ruzyÀské vûznice se bez
úspûchu pokusil o sebevraÏdu. Za
stanného práva v rámci heydrichiády byl
popraven v Kobylisích. Spolu s dal‰ími
se v‰ak stal nezapomenuteln˘m hrdinou
protifa‰istického odboje. Jeho synové
Ctirad a Josef se cítili b˘t vázáni otcov˘m
pfiíkladem a po únoru 1948 se rozhodli
bojovat proti nové totalitû — tentokrát
komunistické. V roce 1950 vytvofiili
odbojovou skupinu, která provedla fiadu
diverzních akcí. Na podzim 1953, kdy se
kolem nich uÏ kruh uzavíral, si prostfiíleli
volnou cestu aÏ do Západního Berlína.
Zde pak vstoupili do armády Spojen˘ch
státÛ…“ Samozfiejmû, Ïe ti z ãesk˘ch
poslancÛ a senátorÛ, ktefií slouÏili nebo
dosud slouÏí zloãinné komunistické
ideologii, udûlení státního vyznamenání
bratrÛm Ma‰ínÛm a jejich skupinû
nepodpofií. Vûfime v‰ak, Ïe mezi tûmi,
ktefií tuto ideologii odsoudili jako
zloãinnou, se najde dost tûch, ktefií spolu
s prezidentem âeské republiky Václavem
Klausem toto správné a velkorysé gesto
provedou. Tato uctivá poklona pfied
mimofiádn˘mi lidmi s pevnou pátefií
pfiispûje k napfiímení v‰elijak pokfiivené
pátefie celého ãeského národa. Pozn.:
Vefiejnû dosaÏitelné informace o rodinû
Ma‰ínÛ a jejich druzích jsou skrovné a
taková je i (dez)informovanost vût‰iny
debatérÛ. Je to jako s ústavou Evropské
unie: mnozí o ní „odbornû“ mluví, ale
málokdo ji ãetl a rozumí jí. VáÏní zájemci
o dal‰í fakta o Ma‰ínech si mÛÏou kliknout
na http://www.radio.cz/cz/clanek/55270.
Plná faktÛ je pak kníÏka Oty Rambouska
„Jenom ne strach (vyprávûní Ctirada
Ma‰ína)“, která „pojednává o úãasti rodiny
Ma‰ínÛ nejdfiíve v odboji protinacistickém,
pozdûji v protikomunistickém“. V roce
1990 ji vydalo Nezávislé Tiskové
Stfiedisko v Praze.

PETR BÍSEK Americké listy, New York
***
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 Udûlit ãi neudûlit?
Kolegovi z Americk˘ch listÛ Petru Bískovi

je jasné, Ïe se mají vyznamenat bratfií
Ma‰ínové a âeské a Slovenské sdruÏení v
Kanadû, nepotfiebovalo o této problematice
ani diskutovat na svém v˘konném v˘boru.
Pfiedseda Milo‰ ·uchma mnû vysvûtlil, Ïe
celá záleÏitost se objevila pozdûji aÏ na
Kongresu a nikdo tam nehlasoval proti. Já
osobnû nemám tak jasno v celé záleÏitosti.
KaÏdopádnû kdyby probûhla nejprve
diskuse a pak se dospûlo k závûru, mohl
bych se utû‰ovat, Ïe jsem jedin˘, kter˘ má
jin˘ názor. Obãas se v‰ak o nûkter˘ch vûcech
nediskutuje, v‰e se pfiijme jednomyslnû a
potom se to ratifikuje.
A pfii tom otázka, kdy a jak je oprávnûné

pouÏívat násilí je daleko sloÏitûj‰í a star‰í
neÏ je pfiípad bratfií Ma‰ínÛ. Vûfiím Petru
Bískovi, Ïe Radek Ma‰ín je ãlovûk, kter˘ mu
pomohl, vûfiím tomu, Ïe je osobnû ãestn˘. S
ãím v‰ak nemohu souhlasit jsou prostfiedky,
jak˘ch pouÏil.
Padesátá léta jsou obdobím státního teroru.

Ale jak je moÏné, Ïe k nûmu do‰lo. Jak je
moÏné, Ïe v tu dobu mûli komunisti takovou
podporu? O koho se opírali? Byli to rovnûÏ
lidé se zbraní v ruce. Byli to pfiíslu‰níci nejen
policie, ale i pfiíslu‰níci armády, svazarmovci,
byli to lidé, ktefií vûfiili systému, vûfiili lep‰ím
zítfikÛm. BohuÏel.
Slabina kaÏdého diktátorského systému je

v‰ak v tom, Ïe vûfií v násilí. Pokud by tomu
tak nebylo, tak se nejedná o diktaturu. V tom
je v‰ak také sebedestruktivní prvek diktatury.
Pokud nemá nûco nebo nûkoho, s k˘m by
bojovala, ztrácí násilí smysl. Diktatura se
stává bezzubá.
Vyústí to v nûjakém PraÏském jaru. Proti

diktatufie se dá totiÏ bojovat jin˘mi prostfiedky
neÏ revolvery a samopaly.
Na jednu stranu cítím s kaÏd˘m bezmocn˘m

jedincem, kter˘ se proti svûrací kazajce
vzboufií. Dokonce si myslím, Ïe mu rozumím
lépe neÏ
lidé, ktefií hlasovali pro vyznamenání této

odbojové skupinû, ale nemohu souhlasit s
prostfiedky, jak˘ch tato skupina pouÏila.
Co v‰ak beru jako nejhor‰í je to, kdyÏ se

zaãnou tyhle vûci rozdûlovat podle
pfiíslu‰nosti k politick˘m stranám. Ti, co
pouÏili zbraÀ byli hrdinové - lidé s rovnou
pátefií. Ti, co ji nepouÏili, byli zbabûlci. Pro
udûlení vyznamenání hlasují senátofii ODS,
proti komunisté. Najednou z toho vznikne
logick˘ kotrmelec, jako kdyby komunisti byli
proti násilí a ten, kdo je proti násilí je vlastnû
komunistou. Jsem proti komunistické totalitû,
ale nemohu souhlasit ani s tím, Ïe nûkdo v
boji proti diktatufie zabije ‰est lidí a jsem rád,
Ïe komunismus padl nenásilnou cestou.
Tam, kde se o to pokusili se zbraní v ruce
jako napfiíklad ve Vietnamu, na Kubû ãi v
Koreji, ho stále je‰tû mají.

***

Dva ãlánky, které zaujaly
Kromû jiÏ zmínûného ãlánku v Americk˘ch
listech mne zaujal i ãlánek Lanny Rosického
Technologie - Quo Vadis? v Novém domovû
z 10. 7. 2004. Honorární konzul se vrací k
nedávné náv‰tûvû ministra Dostála a jeho
teorii, Ïe informaãní technologie zabíjí umûní
v‰eobecnû a ãtení specificky. Lanny Rosick˘
se opírá o statistiku, Ïe knihkupectví v
loÀském roce prosperovala a Ïe prodej knih
byl vût‰í neÏ pfiedloni. Nechci se pou‰tût do
diskuse na toto téma. ZáleÏí také na tom,
jaké knihy se prodaly. O kvalitû literatury se
dá tûÏko hovofiit na základû statistiky.
Lanny Rosick˘ zastává názor, Ïe

technologie pouze mechanicky zjednodu‰ila
psaní a totéÏ Ïe platí i o jin˘ch nástrojích
umûní.
JenÏe ono to není tak jednoduché. Pamatuji

se, jak malífi Jan Zrzav˘ poãátkem
sedmdesát˘ch let hájil teorii, Ïe fotografie
není umûním. Tehdy jsem staromódnímu
starci nerozumûl a jeho zatvrzelost mne
popouzela. Dnes mu rozumím snad o trochu
více…

Po léta jsem nemûl rád fotoaparát a nebral
jsem si ho na Ïádnou cestu. Pfiivedl mû k
tomu John Steinbeck, kter˘ tvrdil, Ïe lidé s
fotoaparátem jen nûkam pfiijedou, zmáãknou
spou‰È a tím se vypofiádají s tím, co vidí. UÏ
to nemusí uloÏit do pamûti, uÏ o tom nemusí
pfiem˘‰let. Vûc je tím pro nû ukonãena,
protoÏe se stali “majiteli” krajiny, mûsta,
kvûtiny, záti‰í, zatmûní slunce ãi noãní oblohy.
JestliÏe první prÛkopníci s fotoaparátem si

v noci pfiipravovali fotografické desky a ãekali
na pfiíleÏitost tfieba nûkolik dní, pak mûli v
hlavû, co chtûjí vyfotit, jak to má b˘t osvûtlené,
znali hru svûtel a stínÛ. Pak pfii‰lo focení na
formát 6x9. To uÏ se nemuselo tolik nad vûcí
pfiem˘‰let. Pfiesto se je‰tû tolik necvakalo na
prázdno. Následoval kinofilm a nyní digitální
fotografie. Je známé, Ïe ‰piãkov˘ fotograf
udûlá za den aÏ tisíc snímkÛ. Z toho se
moÏná dva nebo tfii povedou. O tom ani
nemusí rozhodovat on. O tom rozhodují
redaktofii v ãasopisech. Pfii fotbalovém utkání
nemusí znát filozofii hry. Nemusí pfiedvídat
okamÏik, kdy pfiijde zajímavá situace, je tam
od toho, aby maãkal spou‰È a pokud moÏno
co nejãastûji.
Abych nedûlal z nouze ctnost; hlavním

dÛvodem mého cestování bez fotoaparátu
nebyla Ïádná u‰lechtilá my‰lenka, ale
skuteãnost, Ïe jsem Ïádn˘ foÈák nikdy v
âechách nemûl. Jednou jsem si vzal
obyãejné fixy a velké ãtvrtky a odjel jsem do
Budape‰ti. Bylo to v prosinci a aãkoliv jsem
mûl v první tfiídû ãtyfiku z kreslení, pokusil
jsem se nûco na ten papír dostat. Skuteãností
je, Ïe si dodnes nûkteré ãásti Budape‰ti
pamatuji, pamatuji si cestu i jaké bylo poãasí.
Zkrátka jsem si tu Budape‰È uÏil, vychutnal.
Kde ty kresby skonãily není podstatné, jako
není podstatné jestli digitální fotografie mám
na harddisku nebo ne. DÛleÏit˘ je ten vztah,
kter˘ ãlovûk mÛÏe navázat k místu, k
pfiedmûtu, k ãlovûku.
Problém spoãívá v tom, Ïe v budoucnu jiÏ

ãlovûk nebude mít ani potfiebu, aby navázal
dialog s tím, co zobrazuje a dokonce si bude
myslet, Ïe je to jediná moÏná cesta, jak se
“umûní” dá dûlat. Uvádûní nov˘ch technologií,
které válcují ty staré na umûleck˘ch ‰kolách
tomu nasvûdãuje.
Lanny Rosick˘ dále obhajuje vymoÏenosti

souãasnosti a pfiipomíná, Ïe na‰e dûti budou
vzpomínat na dne‰ní po‰tu se stejnou
nostalgií, s jakou na‰i pfiedkové vzpomínali
na po‰tovní holuby.
Nevím v‰ak, jestli ãlovûk bude ‰Èastnûj‰í. K

nejvût‰ímu rozvoji po‰ty do‰lo pfied první
svûtovou válkou. Tehdy bylo bûÏné, Ïe ráno
vhozen˘ korespondenãní lístek do‰el ve
stejném mûstû odpoledne. Dal bych pfiednost
dvûma ãi tfiem koresponìákÛm neÏ se
probírat dennû tfii aÏ ãtyfii hodiny zbyteãn˘mi
e-maily. Navíc dopisy, a zde budu
argumentovat ne slovy ministra Dostála, ale
Karla âapka z Po‰Èácké pohádky, mûly svou
hodnotu. Nûkteré byly studené, jiné vlaÏné a
ty zamilované, ty byly Ïhavé, to byla esa,
kdyÏ po‰tovní skfiítci s nimi hráli karty. Je
‰koda, Ïe zamilované dopisy nahradily
zamilované SMS s maximálním rozsahem
tfiiceti znakÛ, které mají jepiãí Ïivot, zrovna
tak pak mohou mít jepiãí Ïivot i vztahy, které
z nich vznikají. Jistû pfies videofony budeme
moci vidût svá vnouãata, ale budeme mít
pak potfiebu je vidût ve skuteãnosti? Trochu
fantastická mnû pfiipadá pfiedpovûì Lanny
Rosického o letadlech, která budou za hodinu
v Evropû a za hodinu deset v Japonsku.
Zku‰enost s Concordem svûdãí o opaku.
Pan Rosick˘ svÛj ãlánek konãí vûtou:

MÛÏeme se, jako pan ministr zlobit, Ïe to
jsou v‰echno o‰klivé, k‰eftové záleÏitosti a
nebo se mÛÏeme tû‰it na to, Ïe se jednou
veãer na Georgian Bay podíváme na pfiím˘
holografick˘ pfienos z milánské opery La
Scala a o pfiestávce se o tom pobavíme s
na‰imi pfiáteli v Austrálii.
Já k tomu pouze dodávám, Ïe uÏ vlastnû

nebudeme mít dÛvod ani jezdit k Georgian
Bay…

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

Petr ChudoÏilov: Jak zastfielit dítû

Denní kronika
15.07.2004

Zpûvák Karel Zich
zahynul na Korsice

Porto-Vecchio-právo (âTK, cg, zaj)-13.
ãervence 2004  tragicky zemfiel populární
zpûvák Karel Zich. Trávil dovolenou se
svou Ïenou a asi desetiãlenn˘m
sportovním oddílem na francouzském
ostrovû Korsika. Zprávu o úmrtí vãera
potvrdila jeho sestra Marie Dohalská.
âeská konzulka ve Francii Ljuba

Svobodová sdûlila, Ïe pûtapadesátilet˘

Zich zahynul pfii potápûní. Ne‰tûstí se
stalo v úter˘ odpoledne na pobfieÏí poblíÏ
korsického mûsta Porto-Vecchio. Zich
byl je‰tû vrtulníkem pfievezen do tamní
nemocnice, ale lékafii ho uÏ nedokázali
zachránit. „Je‰tû nevím, co se stalo,
zfiejmû ‰lo o nûjakou nenadálou tragédii,“
fiekla zpûvákova sestra.
„Zahynul poté, co se vynofiil po ukonãení

ponoru. Pfiíãina smrti se bude ‰etfiit,“ sdûlil
vãera organizátor zájezdu Radomil Hertl
z praÏského potápûãského centra Blue
Shark.
„Normálnû se vynofiil a kdyÏ uÏ byl na

bfiehu, tak zkolaboval,“ upfiesnil jeho
spolupracovník Vít Janou‰.
Karel Zich zaãínal v polovinû ‰edesát˘ch

let se skupinou Framus 5, v níÏ se se‰el
s Michalem Prokopem. V roce 1969 se
spojil s Jifiím Tichotou a Spirituál
kvintetem. V polovinû sedmdesát˘ch let
jej opustil a zaãal se vûnovat sólové
kariéfie. Svoji první LP desku DÛm ã. 5.
vydal v roce 1976, o tfii roky pozdûji
zaloÏil doprovodnou skupinu Flop, zpíval
také s Lenkou Filipovou. Natoãil na 50
singlÛ a 15 alb. Z této doby zná publikum
jeho hity Má‰ chuÈ majoránky, Alenka v

fií‰i divÛ, DÛm ã. 5, Není v‰echno paráda
anebo Mosty. Po letech se zaãal do
Spirituál kvintetu opût vracet a ke
spoleãn˘m koncertÛm ho pr˘ nebylo tfieba
pfiemlouvat.
„Je to tak, jako kdyby ode‰el nûkdo z

rodiny. Spirituál kvintet spolu tráví víc
ãasu neÏ obvykle vût‰ina rodin. Je
takovou rodinou uÏ nûkolik desítek let,“
fiekl vãera Jifií Tichota. Zicha poznal pfii
stávce studentÛ v lednu 1969. „Já tam
mûl kytaru a on na ni hrál a zpíval a mnû
se to moc líbilo,“ vzpomnûl si na jejich
seznámení. Zicha hodnotí jako
vynikajícího kytaristu: „Na dvanácti-
strunnou kytaru mûl u nás málo
konkurentÛ.“
Textafi a básník Franti‰ek Novotn˘, kter˘

pro Spirituál kvintet psal, Právu fiekl: „Karel
byl nesmírnû dobr˘ ãlovûk, bájeãn˘
kamarád a táta. Byl jsem ‰Èasten, Ïe si za
své texty vybral mé ver‰e, jako Ghetto a
dal‰í. KdyÏ se ãlovûk dozví takovou
zprávu, nedokáÏe ale v první chvíli vÛbec
reagovat...“
Zpûvák, kter˘ v mládí propadl

rock‘n‘rollu, pocházel z hudebnû zaloÏené
rodiny, jeho dûda Otakar byl skladatel a
profesor estetiky, otec-matematik hudbu
miloval a podílel se na vzniku PraÏského
jara, str˘c Jaroslav byl hudebním
teoretikem a klavíristou. Karel studoval
konzervatofi a pozdûji je‰tû sociologii a
hudební estetiku.
„KaÏd˘ si myslí, Ïe m˘m vzorem byl

hlavnû Elvis Presley, ale já jsem v
podstatû miloval i jiné styly, napfiíklad
swing. A ten interpretaãní génius v podobû
Frankieho Sinatry. Odzpívat jako on
nûkteré písnû je na hranici moÏností
leckter˘ch zpûvákÛ,“ vyznal se loni v
rozhovoru pro Magazín Práva.
Sport, kter˘ se mu stal osudn˘m, byl

nezbytnou souãástí jeho Ïivotního stylu.
Od mládí se totiÏ vûnoval gymnastice,
kanoistice, házené, plaval i lyÏoval. V
posledních letech si nejradûji zahrál tenis
a jeho velkou láskou byly hory.

***
24.7.2004

Noví lídfii poslali ·pidlu
do Bruselu

Praha-mfd/ (kop, vdo)-Úfiadující pfiedseda
âSSD Stanislav Gross uÏ definitivnû
vyfie‰il, co bude s Vladimírem ·pidlou.
Koalice se shodla, Ïe bude nov˘m
eurokomisafiem. Teì se je‰tû Gross
pokusí najít uplatnûní pro expremiéra
Milo‰e Zemana. Po vãerej‰ku má nov˘
‰éf sociální demokracie posbírané také
potfiebné podpisy poslancÛ v‰ech tfií
koaliãních stran, aby si mohl dojít na
Hrad pro funkci premiéra.
Mûsíc po odchodu Vladimíra ·pidly z
ãela âSSD je uÏ zfiejmé, Ïe ho po opu‰tûní
premiérského postu neãeká ‰patná
budoucnost. Na podzim vystfiídá ve funkci
eurokomisafie Pavla Teliãku. Na nabídku
‰piãek vládní koalice, aby ‰el do Bruselu,
·pidla k˘vl. “Jsem k dispozici a jsem
pfiipraven se maximálnû podílet na
evropském projektu,” uvedl.
Teliãku pfiitom udivilo, jak se o svém

odchodu dozvûdûl. “Byl jsem o tom
informován od jednoho z kamarádÛ z
Prahy.”
V˘mûnu Teliãky, kterou je‰tû musí

potvrdit vláda, pfiitom podporují sociální
demokraté, lidovci i unionisté. “Je dobré,
aby ãlenem komise byl ãlovûk s politick˘m
mandátem a s politickou zku‰eností,”
fiekl Stanislav Gross.

***
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* PraÏské uzeniny

* Cukráfiské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy

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

Na‰u prírodu ohrozuje invázia
cudzích rastlín

BRATISLAVA -sme/ROMAN PATAJ- Po
Slovensku sa stále viac ‰íria rastliny,
ktoré tu nikdy predt˘m neboli. Pre ná‰
ekosystém sú ‰kodlivé a ublíÏiÈ môÏu aj
ºuìom. Väã‰ina t˘chto rastlín je zdrojom
alergénnych peºov. Úãinky boº‰evníka
obrovského pri styku s pokoÏkou sa
dokonca prirovnávajú k bojovému plynu
yperit.
S boº‰evníkom sa u nás darí ãiastoãne

bojovaÈ, ale v âesku je situácia oveºa
hor‰ia. Niekde rastie na desiatkach
hektároch a uÏ proti nemu nasadili aj
vojenskú techniku. “Tieto rastliny majú
‰ancu najmä tam, kde je naru‰ené
prírodné prostredie,” vraví Marián Jasík z
Národného parku Nízke Tatry.
Za ‰írenie cudzích rastlín je ãiastoãne

zodpovedné globálne otepºovanie, ale aj
samotná globalizácia, ktorá odstraÀuje
bariéry medzi veºk˘mi vzdialenosÈami.
Rastliny, ktoré sa k nám dostanú zìaleka

a usídlia sa, sú veºmi odolné proti niãeniu.
“Majú obrovskú rozmnoÏovaciu
schopnosÈ,” tvrdí Ivan Jarolímek z
botanického ústavu Slovenskej akadémie
vied. Majú obrovské mnoÏstvá semien
prispôsoben˘ch na r˘chle ‰írenie.
Rastliny si pomáhajú si rôznymi háãikmi
ãi lepiv˘m slizom, aby sa dokázali r˘chlo
a na dlhé vzdialenosti premiestÀovaÈ.
“Vytláãajú na‰e pôvodné druhy z územia

a obmedzujú rozmanitosÈ ekosystému,”
varuje Jarolímek.

***
26.7.2004

Uãebnice náboÏenstva pre
prvákov sú uÏ hotové

BRATISLAVA-sme (haj)-Od septembra
sa budú prváci na základn˘ch ‰kolách
uãiÈ náboÏenstvo. Katolícka aj evanjelická
cirkev uÏ majú uãebnice pripravené. Îiaci
si ich nemusia, tak ako doteraz, kupovaÈ
- dostanú ich zadarmo. Distribútorovi za
ne zaplatí ‰tát.
Uãebnice na etiku, ktorá je alternatívou

k povinne voliteºnému náboÏenstvu, e‰te
nie sú pripravené. Metodická príruãka k
etike hovorí, Ïe predmet vychováva k
“sebaoceÀovaniu”, keì sa ãlovek
nepodceÀuje, ale vie oceniÈ svoje klady
a motivovaÈ sa a k “prosociálnosti”, keì
sa k ostatn˘m správa ako k priateºom.
UãiÈ sa má cez záÏitky a hry, ale ako má
vyuãovanie vyzeraÈ presnej‰ie, sa budú
uãitelia ‰koliÈ aÏ koncom prázdnin.
Katolícka uãebnica náboÏenstva

“Radostná cesta s Pánom JeÏi‰om”, je
primeranej‰ia veku, ako evanjelická. Je
plná omaºovánok a nie je v nej veºa textu.
“S prvákmi najmä spievame ukazovacie
pesniãky, kreslíme, dramatizujeme
podobenstvá,” hovorí Daniela BaláÏová,
uãiteºka na Základnej ‰kole sv. Gorazda
v Nitre. Prvé témy uãebnice sú
v‰eobecné, deti v bludisku hºadajú cestu
do ‰koly, spomínajú na prázdniny, hovoria
o kamarátoch, rodine. “DieÈa prichádza
do nového prostredia, nemoÏno im hneì
hovoriÈ o Bohu,” skon‰tatovala BaláÏová.
Neskôr sa uÏ hovorí o podobenstvách,
trieda hrá hry, napríklad o milosrdnom
Samaritánovi.
V knihe je aj obrázok, na ktorom treba

vymaºovaÈ ºudí s chor˘mi a radostn˘mi
srdciami. BaláÏová v‰ak hovorí, Ïe
prvákom sa e‰te nevysvetºuje, ão je
hriech. Choré srdcia si prváci spájajú so
situáciami, keì niekomu nepomohli,
alebo doniesli zlú známku.
Evanjelická uãebnica pre prvákov

“Pramienok”, je plná textu. Deti sa v

úvode dozvedia, Ïe na hodinách bude
veselo, pretoÏe sa bude spievaÈ, uãiÈ sa
náboÏenské pesniãky, básniãky a
modlitbiãky. Na kaÏdej hodine sa majú
nauãiÈ aj jeden ver‰ z Písma svätého,
ktor˘ je v knihe oznaãen˘ ako “zlaté
slová”. Ver‰e sú dosÈ ÈaÏké, napríklad
“Otvára‰ svoju ruku a v‰etko Ïivé s˘ti‰
podºa ºúbosti”, alebo “On vzal na seba
na‰e neduhy a niesol na‰e nemoci”.
Témy, o ktor˘ch sa má hovoriÈ, sú rodina,

kostol, modlitba a príbehy zo Ïivota
JeÏi‰a. Pri konkrétnych témach sú úlohy,
deti majú rozprávaÈ o rodine, Vianociach,
ale aj o tom “ako sa kresÈania ute‰ujú,
keì im niekto zomrie”. Ku knihe je aj
pracovn˘ zo‰it, v ktorom sa kreslí - deti
majú kresliÈ kostol, svoj dom ãi panelák,
kríÏ ãi t⁄Àov˘ veniec, alebo vyfarbovaÈ
JeÏi‰a.

***

 Gulá‰ za 540-Pan ministr
obûdvá

Praha-mfd/ROBERT âÁSENSK¯, PETR
·IMÒNEK - V restauraci pûtihvûzdiã-
kového praÏského hotelu Le Palais si
mÛÏete dát skuteãnû luxusní obûd. Po
kozím s˘ru za 330 korun coby pfiedkrmu
a petrÏelovém krému za 130 tfieba gulá‰
ze svíãkové za 540 korun. A kdyÏ budete
mít ‰tûstí, u vedlej‰ího stolu si bude na
stejném gulá‰i pochutnávat jeden z
místních ãast˘ch hostÛ, mlad˘ ministr
pro místní rozvoj a ãerstv˘ pfiedseda US-
DEU Pavel Nûmec. Politik, kter˘ minulé
úter˘ oslavil tfiiatfiicáté narozeniny a spolu
se Stanislavem Grossem, o necelé dva
roky star‰ím, a pfiedsedou lidovcÛ
Miroslavem Kalouskem právû sestavuje
pfií‰tí ãeskou vládu. Chodí sem rád a
celkem ãasto. “Mají tu témûfi nonstop a je
tu klid,” vysvûtluje redaktorÛm MF DNES,
proã jako místo rozhovoru zvolil jednu z
nejluxusnûj‰ích praÏsk˘ch restaurací.
Pavel Nûmec je pfiedstavitelem nové
generace politikÛ-tfiicátníkÛ, ktefií získávají
stále vût‰í moc a po evropsk˘ch volbách
vedou dvû ze tfií vládních stran.
“Takov˘ tich˘ chlapec,” jak ho

charakterizoval jeden z b˘val˘ch
spoluÏákÛ z praÏské právnické fakulty,
umí uÏívat Ïivota. Brázdí republiku
vBMWs majákem, dobfie jí, dlouho spí a
ve voln˘ch chvílích se vûnuje létání.
KdyÏ pfied dvûma lety nastoupil jako

ãlen ·pidlovy vlády na ministerstvo pro
místní rozvoj a pfiivedl na nûkterá vlivná
místa podobnû mladé kolegy, zaãali jim
úfiedníci pfiezdívat “kindermanagement”.
Dnes jeho hlavní pfiedstavitel dohaduje

s podobnû star˘m Stanislavem Grossem,
kdo bude fiídit jaké ministerstvo pfií‰tí dva
roky.
Spoleãn˘ mají nejen vûk. Také Stanislav

Gross, pfií‰tí premiér, si umí uÏívat.
Dovolená v Dominikánské republice u
hudebníka Janeãka, luxusní byt se zimní
zahradou. Na rozdíl od Pavla Nûmce se
v‰ak pfied vefiejností tváfií jako “obyãejn˘
kluk”.
Nûmec naproti tomu rovnou fiíká, Ïe se

nestydí za to, jak˘ je, a Ïe z nûj nikdy
nebude ministr-drban, kter˘ chodí ve
svetru.
Jeho mluvãí Petr Dimun vysvûtluje, Ïe

se ministr nijak nemûní. “Byl na takov˘
Ïivot zvykl˘, je‰tû kdyÏ nebyl ministrem,
a nevidí dÛvod to nyní mûnit,” fiíká Dimun
a poukazuje na to, Ïe pfied vstupem do
politiky pÛsobil Nûmec jako úspû‰n˘
manaÏer rodinné dopravní firmy. “Zapírat
sám sebe by pro nûj byl nepfiedstaviteln˘
alibismus,” dodává je‰tû mluvãí, kter˘
má ãas od ãasu starosti s tím, jak pfied

vefiejností ministrovo poãínání vysvûtlit.
Naposledy se tak stalo letos na jafie, kdy
MF DNES zvefiejnila snímky Nûmcova
ministerského vozu, jak poru‰uje
dopravní pfiedpisy na cestû z Tábora,
odkud ministr pochází a kde Ïijí jeho
rodiãe, do Prahy.
Pavel Nûmec má sice rád vozy Tatra

613, na cesty v‰ak pfiece jen ãastûji
vyuÏívá ‰edé BMW s majáãkem a rychlá
jízda je pro jeho fiidiãe i podle vládních
kolegÛ typická. Jeho spolustraníci na nûm
oceÀují manaÏerské schopnosti a fiíkají,
Ïe je to velmi inteligentní mlad˘ muÏ.
ZároveÀ dodávají, Ïe mu jistá ãást
inteligence - ta, které se fiíká inteligence
sociální - zcela chybí. Nemá cit pro jednání
se sv˘m okolím.
“V politice mu ‰kodí i to, Ïe neumí hrát

divadlo pfied voliãi, ukazovat, Ïe je jedním
z nich,” fiíká zdroj z vedení Unie svobody.
Pfiitom je‰tû pfied nûkolika lety Nûmec z
davu rozhodnû nevyãníval. Jeho
spoluÏáci z právnické fakulty, kterou
konãil v polovinû devadesát˘ch let, jej
popisují jako obzvlá‰È nenápadného
studenta.
“Byl to takov˘ tich˘ svazák,” fiíká v

nadsázce jeden z praÏsk˘ch advokátÛ,
kter˘ s Nûmcem studoval. “Legrace s
ním nebyla, na pivo obãas za‰el, student
to byl celkem úspû‰n˘ a Ïádn˘ jeho vût‰í
prÛ‰vih si nepamatuji. Dost mne
pfiekvapilo, kdyÏ ‰el do politky,” vypráví.
Nevyãníval ani v listopadu 1989. Nepatfiil

mezi v˘razné protagonisty studentské
revoluce, nebyl ani nijak proti - zkrátka
jeden v davu. Pokraãování na str. 8
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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:

BANKROTÁ¤I
Odpoãinková komedie o sebevrazích volnû inspirovaná povídkou R. L.

Stevensona Klub sebevrahÛ situovaná do stra‰idelného anglického
vfiesovi‰tû v roce 1937. Tady sídli StevensonÛv klub, kde ti, ktefií chtûjí
skoncovat se Ïivotem, jsou o nûj za poplatek pfiipraveni. Komedie líãí
pfiíbûh Alfreda âechury, se kter˘m se seznámíme v krátkém prologu z
Prahy, kter˘ právû po jedenácté zkrachoval a dál si bezstarostnû uÏívá
Ïivota. Zdeptaná manÏelka EvÏenie mu v‰ak s manÏelov˘m zdánliv˘m
pfiítelem pfiipraví pfiekvapivou budoucnost a zaplatí za nûj poÏadovan˘

poplatek a po‰lou ho do Stevensonova klubu. Na rozdíl od ostatních hostÛ,
v‰ak âechura, jako vûãnû dobfie naloÏen˘ bankrotáfi z Prahy vÛbec netu‰í,

jak˘ osud ho v “hotelu smrti” ãeká.

Hrají M. Donutil, V. Postráneck˘, M. Dejdar, J. Somr, J. Bohdalová,
Fr. Nûmec, A. ·vehlík, J. Dulava, M. Hrube‰ová aj.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
 na videokazetách uvádí premiérovû

komediální film reÏiséra ZdeÀka Zelenky

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

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/
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dnes se ocitá Pavel Nûmec na vrcholu
kariéry. KdyÏ má jeho mluvãí odhadnout
motivace, s nimiÏ vstoupil mlad˘ právník
do politiky, fiíká, Ïe jeho ‰éf bere
ministerské kfieslo jako potvrzení sv˘ch
manaÏersk˘ch schopností a Ïe mu jde o
to, aby mûl vliv na chod âeské republiky.
Tento vliv skuteãnû narÛstá. A po

jmenování Grosse  premiérem, doãká se
Nûmec nejspí‰ dal‰ího “manaÏerského
vzestupu” a ve 33 letech získá funkci
vicepremiéra. Svou rodinu z Tábora, která
vÏdy kladla velk˘ dÛraz na formální
vzdûlání a s tím spojenou prestiÏ, by tím
jistû potû‰il.

***
V˘zkum: kaÏdá tfietí

prostitutka tvrdí, Ïe se
prodávala uÏ jako dítû

Praha-mfd (eva, jab)-Dvû tfietiny mlad˘ch Ïen
a muÏÛ Ïivících se prostitucí tvrdí, Ïe je v
dûtství nûkdo sexuálnû zneuÏil. A kaÏd˘ tfietí
pfiiznává, Ïe své tûlo poprvé prodal pfied
sv˘mi patnáct˘mi narozeninami.
Zjistili to psychologové Linky bezpeãí, kdyÏ v

rámci v˘zkumu zpovídali pfies stovku
prostitutek a prostitutÛ.
Platí i pfiímá úmûra: dûti, které nûkdo z

dospûl˘ch sexuálnû zneuÏil, skonãí dvakrát
ãastûji na ulici neÏ jejich ‰Èastnûj‰í netknutí
vrstevníci. “Studie potvrdila, Ïe dûtská
prostituce je mimo jiné dÛsledkem zneuÏívání
a zanedbávání dûtí v rodinách, ústavech, ale
i v celé spoleãnosti,” vysvûtlila psycholoÏka
Hana Halfarová, která se na v˘zkumu podílela.
KvÛli tomu, Ïe stát málo chrání práva dûtí

(zejména tûch nejohroÏenûj‰ích, odloÏen˘ch
v ústavech), kritizoval âesko uÏ dvakrát
pfiíslu‰n˘ v˘bor Organizace spojen˘ch národÛ.
Vláda teì slibuje, Ïe pro dûti zaãne nûco

dûlat: ve stfiedu schválila plán boje proti
pedofilÛm, pfiipravenou má i anal˘zu
kriminality dûtí, které utekly z v˘chovn˘ch
ústavÛ.
Kabinet chce navíc sjednotit dosud

roztfií‰tûnou ochranu dûtí pod jediné
ministerstvo. Tak aby se tfieba dalo spoãítat,
kolik dûtí Ïije na ulici, a zjistit, odkud utekly.

   ***
Gott slavil narozeniny

 v New Yorku
New York-mfd-Lucie Bílá vyskoãila z krabice
pfievázané stuhou, kterou dovezli na jevi‰tû
sálu newyorského spoleãenského centra
Astoria World Manor, a zazpívala “Happy
Birthday to You”.
Oslavencem, kterému byl narozeninov˘
popûvek urãen, byl Karel Gott. V New Yorku
slavil v sobotu své pûta‰edesátiny.
V sále se se‰li Gottovi pfiátelé z Prahy a
krajané, ktefií se nechali sly‰et, Ïe nûco
takového uÏ asi nikdy nezaÏijí. “Na aplaus
jsem zvykl˘, ale tahle slova mû dojala,” svûfiil
se Karel Gott.
V roli hostÛ vystoupila bûhem veãera fiada
jeho kolegÛ a pfiátel. Zpívali Gottovy písnû, a
zrekapitulovali tak jeho ãtyfiicetiletou kariéru.
Jak sám vysvûtlil, vybral si New York coby
místo k oslavám z vdûku. “Ten minikoncert
jsem tûmto lidem dluÏil za to, jak mû podrÏeli,
kdyÏ jsem tady zpíval v Carnegie Hall,” fiekl.

***

Prezident jmenoval
Grosse premiérem

PRAHA -novinky- Nov˘ premiér se stal
vÛbec nejmlad‰ím pfiedsedou vlády od
roku 1918.
Prezident Klaus se s Grossem se‰li

dopoledne na informativní schÛzce na
PraÏském hradû.
“Po zevrubném rozhovoru se prezident

republiky rozhodl, Ïe Stanislava Grosse
jmenuje do funkce premiéra a povûfií ho
sestavením vlády âeské republiky,”
informoval fieditel Tiskového odboru
Hradu Petr Hájek.

***

Pokraãování ze str. 7 Na aténskych hrách budú
Slováci aj v cudzích dresoch

BRATISLAVA-sme/V augustov˘ piatok
trinásteho napochoduje pod aténsku
Akropolu poãtom najskromnej‰ia
slovenská olympijská v˘prava v histórii.
Slováci v‰ak na slávnostnom otvorení Hier
XXVIII. olympiády nebudú kráãaÈ len za
vlastnou vlajkou. Najmenej ôsmi budú v
kolíske olympiád reprezentovaÈ inú krajinu,
neÏ tú, v ktorej sa narodili.
âo meno, to osud. Doma odpísaní, ale aj
doma a vo svete velebení. ·portovci pred
dôchodkom, ale aj na vrchole schopností.
Outsideri aj favoriti. Takí, ktorí Slovensku
ch˘bajú, aj takí, ktorí by v pôvodnej vlasti
zrejme mali s nomináciou problémy.
KomárÀansk˘ ‰tvorkajak dva roky s nik˘m
vo svete neprehral. Percentuálne vy‰‰iu
‰ancu na zlatú medailu ako posádka
tromfovej lode slovenskej flotily v‰ak
napriek tomu bude maÈ ktosi in˘ - Gergely,
krstn˘m menom pôvodne ·tefan, dnes
István. Pred ‰tyrmi rokmi v Sydney ‰liapal
vodu v bránke slovenského muÏstva, ktoré
skonãilo posledné, dvanáste. V Aténach
bude v kádri najväã‰ieho favorita
vodnopólového turnaja a obhajcu primátu,
tímu Maìarska.

Jeden Gergely je málo
Zhodou okolností ‰portovo vyrástol tam,
kde Riszdorferovci, Baãa ãi Vlãek - v
Komárne. E‰te na svetovom ‰ampionáte
2001 reprezentoval Slovensko (skonãilo
jedenáste). Na‰e pólové muÏstvo sa v‰ak
medzi aténsku dvanástku nekvalifikovalo
a Slovensk˘ olympijsk˘ v˘bor vyslovil
súhlas, aby Gergely na tohtoroãnej
olympiáde chytal za Maìarsko.
“Aj keby sme sa do Atén dostali, nemalo
zmysel mu robiÈ prekáÏky,” myslí si Ondrej
Gajdáã, ktor˘ dvojmetrového brankára
svojho ãasu viedol v klube a potom aj v
reprezentácii. “Za Maìarsko sa po mesiaci
stal majstrom sveta a ãochvíºa moÏno
bude olympijsk˘ víÈaz. To by ako brankár
Slovenska zrejme e‰te dlho nedosiahol.
Dostal sa do reprezentácie krajiny, ktorá
je svetovou ‰piãkou. SlúÏi nám ku cti, Ïe
sme takého vychovali. V podmienkach,
ktoré sú diametrálne iné, podstatne hor‰ie
ako v Maìarsku. Nemáme zl˘ káder, ale
pólistu Gergelyov˘ch kvalít len jedného.
Na veºk˘ tím je to málo.”

âo hovorí Olympijská charta
“Pretekár, ktor˘ je ‰tátnym príslu‰níkom
súãasne dvoch alebo viacer˘ch krajín,
môÏe reprezentovaÈ podºa svojho
rozhodnutia jednu z nich. (...) Pretekár,
ktor˘ uÏ reprezentoval jednu krajinu na
olympijsk˘ch hrách, kontinentálnych alebo
regionálnych hrách, alebo na svetov˘ch,
ãi regionálnych ‰ampionátoch a ktor˘
zmenil ‰tátnu príslu‰nosÈ alebo Ïiada o
novú ‰tátnu príslu‰nosÈ, môÏe na OH
reprezentovaÈ svoju novú vlasÈ za
predpokladu, Ïe uplynuli najmenej tri roky
odvtedy, ão naposledy reprezentoval svoju
predchádzajúcu vlasÈ. Toto obdobie môÏe
so súhlasom národn˘ch olympijsk˘ch
v˘borov a príslu‰nej medzinárodnej
‰portovej federácie skrátiÈ alebo zru‰iÈ
v˘konn˘ v˘bor MOV.”

Obleãú cudzí dres
* ªubo‰ âikel (28 r., zápasenie) - Rakúsko
* ·tefan Gergely (27 r., vodné pólo) -

Maìarsko
* Zuzana HlavoÀová (31 r., atletika) -
âesko
* Andrej Kravárik (33 r., volejbal) - Grécko
* Semír Pepic (31 r., dÏudo) - Austrália
* Ján Svorada (35 r., cyklistika) - âesko
* Róbert ·tefko (36 r., atletika) - âesko
* Radovan Valach (28 r., zápasenie) -

Rakúsko
***

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!

Letters

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

Domorodé umûní v Austrálii

Na na‰e noviny se obrátil pan Ivan Kordík z Perthu v Austrálii. Je vá‰niv˘m sbûratelem
domorodého umûní. Poslal nám fiadu fotografií, z nichÏ dvû pfietiskujeme. Rád by nalezl
zájemce o toto umûní zde v Kanadû nebo ve Spojen˘ch státech. Ve svûtû je o toto umûní
velk˘ zájem. Prodává se na aukcích, jak v Evropû tak ve Spojen˘ch státech. Podle
australského listu The Nation z 28. kvûtna 2004 se bude konat velká prodejní v˘stava v PafiíÏi,
kde se pfiedstaví dvacet australsk˘ch domorod˘ch umûlcÛ. Velk˘m obdivovatelem tohoto
umûní je i princ Harry. Australanka Rebecca Hossack, která se zab˘vá dovozem domorodého
umûní má dokonce v Lond˘nû galerii, která se na nûj specializuje. Na aukci v Sydney v
ãervenci 2003 se objevilo 560 prací, jejichÏ hodnota se podle listu The Australian pohybovala
od 6,5 do 9,7 milionÛ, ãímÏ se pfiekonal rekord z roku 2002, kdy zisk z podobného prodeje
byl 5,3 milionÛ australsk˘ch dolarÛ. Pro porovnání, australsk˘ dolar má zhruba stejnou
hodnotu jako kanadsk˘. Pokud máte tedy zájem o toto umûní kontaktujte pana
Ivana Kordíka, 16 Barillee St., Mt Lawley, 6050, Perth, Western Australia.

Chcete mû?
To je titulek pofiadu Marty Kubi‰ové, ve kterém hledá finanãní podporu pro útulky star˘ch
zatoulan˘ch  nebo nemocn˘ch psÛ a koãek, které nikdo nechce. Díky charitû a dobrovoln˘m
darÛm tyto útulky fungují. Obávám se, Ïe ãe‰tí penzisté vãetnû mé maliãkosti na tom budou
brzy stejnû. Trochu ‰Èastnûj‰í jsou ti, ktefií neztratili svého Ïivotního partnera, protoÏe dvû
Ïebraãenky jsou víc neÏ jedna (pamûtníci ví, o ãem mluvím). Já sice Ïiji jako vdova sedmnáct
let, ale jen díky svému synovi, kter˘ se je‰tû nestihl oÏenit, mám problémÛ ménû. V poslední
dobû se tady mnoÏí pfiípady okrádání star˘ch lidí, ktefií si chodí na po‰tu vyzvednout penzi.
Pachatel si obûÈ vyhlédne a pod nûjakou záminkou ji vyprovodí domÛ, kde ji v lep‰ím pfiípadû
okrade, v hor‰ím fyzicky napadne ãi zabije. Nedávno jsme v televizi vidûli zábûr na ulici
jednoho mûsta, kde neznám˘ pisatel vyjádfiil svÛj vztah ke star˘m lidem ãern˘m sprejem
nastfiíkal na silnici nápis DÒCHODCI DO PLYNU.
Stejnû jako kaÏd˘ star‰í ãlovûk i já jsem si za Ïivot na‰etfiila trochu penûz. BohuÏel jsem je
uloÏila do nesprávného penûÏního ústavu. Jeho majitel si urãitû z m˘ch i nûkolika tisíc
okraden˘ch vût‰inou star˘ch lidí, spokojenû Ïije nûkde na tichomofisk˘ch ostrovech a houby
ho zajímá ná‰ osud, Stát, kter˘ byl jedním z garantÛ, dûlá mrtvého brouka a nic nefie‰í. Osud
lidí je mu lhostejn˘. Korunu tomu v‰emu dali ekonomové, ktefií spoãítali, Ïe za rok ãi dva
nebude mít stát na vyplácení dÛchodÛ uÏ nic.
Îít v takové zemi, kde nemám ani jistotu, Ïe mû nikdo do rána nezamorduje, uÏ nechci. Proto
se vás ptám: Chcete mû?
Má‰a Dude‰ková, 60 let, vdova, uãitelka v penzi, ·tûpnická 1166, 686 06 Uherské Hradi‰tû.

***
Milá paní Dude‰ková, chápeme, Ïe Ïivot penzistÛ v âR není jednoduch˘, ale v Kanadû se
chodí do penze aÏ v 65 letech a penze je po pfiepoãtu kurzu koruny k dolaru 20:1 pfiibliÏnû
stejnû vysoká jako v âR.

Studenti pátrají po neviditeln˘ch obûtech komunismu

V minul˘ch dnech jsme se mohli setkat v Torontu se studenty Gymnázia F. X. ·aldy z
Liberce. Pfiijeli do Toronta, aby pátrali po osudech nás, emigrantÛ, ktefií jsme ode‰li do
Kanady. Zajímalo je, co nás pfiivedlo do této zemû. Jak jsme se sem dostali a jak˘ je ná‰ vztah
k této zemi. DÛkladnû hovofiili s fiadou lidí, pofiídili si video a audio záznamy, vezou si
mnoÏství literatury. Své zku‰enosti chtûjí publikovat a hlavnû chtûjí seznámit ostatní
studenty o tomto projektu, aby nezanikl, ale aby nalezl pokraãovatele. Doufáme, Ïe
zÛstanou s námi v kontaktu. Podrobnosti o projektu jsme pfiinesli poslednû. Na snímku
úãastníci projektu: Katefiina Souãková, Hana Nováková a Jakub Hodboì.

abe
***

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

Letní a podzimní vyprodej
s âSA

Tato data jsou k dispozici:
8., 15., 22., 28. a 29. srpna

4., 5. a 9. záfií
19. záfií - 29. fiíjna

V˘prodej konãí 6. srpna
(Jen pro nové rezervace)

Ont. Reg. # 2631380

SLOVAKOTOUR
Letní slevy do celé Evropy!

Zavolejte si o nejlep‰í ceny!

TRAVEL INC.

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

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

Aloha
Kdysi jsem se podivil, Ïe mÛj pfiedstaven˘
jezdí rok co rok ve vrcholu léta na Havaj.
“Poãasí je tam skoro stejné jako v záfií
nebo v dubnu a ceny dobré, lidí málo,”
sdûlil. Sdûlení ztratilo v této dobû platnost,
snad jen s v˘jimkou poznámky o poãasí.
Vyjeli jsme si tam v pÛli ãervence, na

ostrov Maui. Snad díky tomu, Ïe jsme byli
vázáni na jeden jedin˘ den byla cena jen
za dopravu znaãná. Ta se konala se
spoleãností Aloha. Oproti lince, kterou
jsme uÏili z jara (Skyservice) byla to
pohoda. Sedadla z modré kÛÏe, dost místa
pro nohy, sluchátka zdarma stejnû jako
jeden drink (Mai Tai). Jídlo solidní.
Hlavním dÛvodem v˘letu byla turistika

mé choti a dvou pfiátel kráterem Haleakala.
Dosáhl jsem sice také jeho vrcholu (okolo
tfií tisíc metrÛ nad mofiem), ale spokojil
jsem se pouze s nûkolika fotografiemi a
odvezl svoji maliãkost k mofii a za dva dny
malou v˘pravu znovu na místû vyzvedl.
“Byl to mÛj snad druh˘ nej-

monumentálnûj‰í záÏitek!”pravila po
návratu Ïena, jejíÏ hlavní zálibou po mnoho
posledních let, kromû dokonalé péãe o
mû, je vysokohorská turistika. Jen z toho,
co jsem sám vidûl, nepochyboval jsem o
jejích slovech ani vtefiinu.
Ostrov Maui má patfiit k nejhezãím z

ostrovÛ havajsk˘ch. Nevím, byli jsme pfied
lety jen na Oahu (tam je známé Honolulu
a Pearl Harbour). Je to ale ostrov pûkn˘,
nabízející kromû zmínûné atrakce
Haleakala mnoho krásn˘ch pláÏí. Oproti
podobn˘m pfiímofisk˘m místÛm v Mexiku
vyznaãuje se v‰ím americk˘m. âistotou,
obchody, nákupními stfiedisky. Pfii
porovnávání cen je dobfie v duchu
ignorovat kurz CND/US dolaru. V˘sledek
ponûkud skliãuje, pokud si jeden
neuvûdomí, Ïe buì na dovolenou má
nebo má sedût doma na fi...
Bylo teplo, pfiesnûji fieãeno horko, a to

pak jedinec mírnû zchátral˘, aã kdysi
ãipern˘ (jako já kupfi.), ocení v˘dobytky
moderní techniky a civilizace. Byteãek s
ventilátorem typu Humphrey Boggart,
klimatizací, sporákem, ledniãkou,
v˘hledem na mofie a na zapadající slunce,
dole bazén a vífiivka, tfii sofistikované
opékaãe mas a ryb, lehátka, sluneãníky.
A pár metrÛ od pohodlí oceán, ãist˘, tepl˘,
lákající. A k dispozici klimatizovan˘
automobil (tedy za poplatek odpovídající
prÛmûru v kapitalistickém svûtû). Tím jsme
podnikli v˘let nejen na onu Haleakalu, ale
i na nejdel‰í pfiírodní, tedy nezkultivovanou
a apartmentÛ prostou, pláÏ na ostrovû.
Jmenuje se po zásluze Big Beach.
NaÏloutl˘ jemn˘ písek, modravá voda,
vlny, na obloze malí beránci ne‰kodné
oblaãnosti. PláÏ nachází se v honosné
oblasti Wailea s vilami a udrÏovan˘mi
pozemky, majetkem to zámoÏnûj‰ího
obyvatelstva Ameriky.
PfieváÏnou vût‰inu pfiechodn˘ch

náv‰tûvníkÛ tvofií KaliforÀané. Na rozdíl
od mnoha pfiedchozích pobytÛ u jiÏního
oceánu nebyla tu nouze o tenisového
partnera. Nevím, kolik obyvatelé Maui
vydûlává, ale zboÏí je tu dost drahé. Snad
s v˘jimkou nûkterého masa a alkoholu.
Takové nepfiíjemnosti ale je tfieba na
dovolené ignorovat. Jak˘ kraj, takov˘ mrav
a takové ceny. Vyjeli jsme si na severní
konec ostrova a s obdivem pozorovali
surfafie na tûch jejich prknech s plachtou.
NajíÏdûli proti velik˘m vlnám, které
vyuÏívali k saltÛm na prknech s plachtami.
Bájeãná podívaná.
Vegetace je na ostrovû pozoruhodná,

svûÏí a bohatá. Moje Ïena, amatérská
zahradnice, navzdory m˘m pfiipomínkám,
nejradûji by vyrvala nejednu rostlinu k

pfiesazení do na‰í malé zahrady na 49.
rovnobûÏce.
V hostincích se mÛÏe jeden docela dobfie

najíst za cenu pfievy‰ující deset
americk˘ch dolarÛ. Podnikli jsme mal˘
v˘let do mûsteãka Lahaine. Bezdûky jsem
si pfiipomnûl podobná místa na pobfieÏí v
Evropû. Tam jeden neví, do kterého bistra
nebo malé, rozko‰né hospÛdky nebo
vinárniãky vejít. V Lahaine hlavní tfiída je
hojnû zásobena nespoãtem prodejen s
hadfiíky, suven˘ry a hadfiíky a suven˘ry,
obchody s potaÏmo bohat˘m k˘ãem. Je
tam ale i jeden obchod, kde bohat˘
milovník malífiství mohl by si docela dobfie
vybrat. Moji pozornost upoutaly obrazy
ruského surrealisty, aniÏ by mi vadila jeho
zcela zfiejmá inklinace k dílÛm Salvadora
Daliho. Mil˘ chlapík tam zamûstnan˘ sdûlil,
Ïe nájem prostor stojí mûsíãnû 70,000 US
dolarÛ. Zda kecal nebo ne, nevím.
Sdûlil v‰ak, Ïe obrazy se kupují a mohou

tedy existovat, neboÈ v˘daje jsou men‰í
neÏli pfiíjem. Ten pr˘ ãiní 2 milióny roãnû.
Aã pÛvodem Ameriãan, vyjadfioval se
velice skepticky o kulturní úrovní sv˘ch
spoluobãanÛ, o mládeÏi, kterou spoleãnost
vede v podstatû jen k televizním a
poãítaãov˘m obrazovkám. V obrazárnû je
zamûstnán jen z plezíru, je profesí
psycholog a vydûlá si také hrou na kytaru.
Tak pravil.
Pro milovníka koupání a slunûní je tu

nûkolik oblastí, které jej naprosto uspokojí.
Jemn˘ písek, prÛzraãná voda, slunce.
Nûkolikrát bûhem svého pobytu míjeli jsme
místní cukrovar na zpracování cukrové
tfitiny.
Koneãn˘ v˘robek je lahodn˘. Objekt na

zpracování tfitiny ale dodává do okolí
nepfiíjemné aroma a pÛsobí ponûkud
vetch˘m a letit˘m dojmem. Jedinou
nepfiíjemností na tomto krátkém pobytu
na havajském ostrovû byla zpáteãní cesta.
Vzhledem k ãasovému rozdílu tfií hodin a

ãekání na pfiestup v Honolulu více neÏ tfii
hodiny, trvala v podstatû cel˘ den.
Vydavatel a majitel tohoto listu nejednou
mne Ïádal, abych své pfiíspûvky omezoval
co do délky. A tak tedy o ostrovû Maui
nesdûlím ani o slovo víc...
Ostatnû, dost je jistû o nûm na internetu

a v turistick˘ch broÏurách.
Vladimír Cícha - Vancouver

***
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Stanley Cup

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

StanleyÛv pohár
ostravskou misi pfieÏil

Ostrava-právo/Igor Bruzl-Hokejista Pavel
Kubina, kter˘ letos s Tampou Bay vyhrál
zámofiskou NHL a v sobotu si uÏíval svÛj
den se slavn˘m Stanleyov˘m pohárem, si
zatipoval, Ïe aÏ Ostrava opravdu provûfií, co
89 cm vysoká trofej vydrÏí. Stfiíbrná mísa na
vysokém podstavci ale pfieÏila, i kdyÏ si asi
uÏila své.

Nechybûlo mnoho a trofej se ztratila jako
loni, kdy ji do Ostravy vezl Richard ·mehlík.
DÛvodem byly bujaré oslavy Kubinova
spoluhráãe Stanislava Neckáfie v Písku. “Já
‰el spát ve tfii ráno, a kdyÏ se po chvíli
vzbudím, jsem pofiád sám. V ‰est hodin
jsem proto vyrazil do mûsta a náhodou na
Standu s trofejí i partou kamarádÛ narazil na
námûstí,” smál se Kubina. Dva bodyguardi
ze zámofií v té dobû uÏ dávno spali.

Hokejista pfiedem dan˘ program dodrÏel s
vypûtím sil. KdyÏ pfiilétal se slavnou trofejí k
Ostravû, pilot jej mile pfiekvapil a tfiikrát
obkrouÏil Janovice, kde je urostl˘ obránce
doma.

“Lítali jsme snad tfiicet metrÛ nad zemí. To
se museli lidi asi divit, ale moÏná pochopili,
Ïe jsem to byl já,” vylíãil záÏitky Pavel Kubina
a pfiiznal, Ïe na chvíli bûhem krátkého letu z
Písku usedl i za knipl a vyzkou‰el si, jak se
letadlo ovládá.

Od 10 hodin uÏ jej ãekalo nûkolik stovek
pfiíznivcÛ v obchodním centru Futurum v
centru Ostravy. âerná limuzína s cenn˘m
nákladem dorazila o chvíli pozdûji, neÏ bylo
v plánu, ale nikomu z fanou‰kÛ, z nichÏ mûla
fiada na sobû i repliku Kubinova dresu Tampy
Bay s ãíslem 13 na zádech, to vÛbec nevadilo.

Hráãe pfii‰el pozdravit i ostravsk˘ primátor
Ale‰ Zedník. “UÏ to mám skoro nacviãené.
StanleyÛv pohár tady teì máme kaÏd˘ rok,
letos jsme oslavili i fotbalové mistry z Baníku.
Doufám, Ïe to bude pokraãovat,” uvedl
primátor. Od obránce dostal dres a na oplátku
Kubinovi vûnoval pamûtní medaili, knihu a
bylinn˘ likér.

Trpûlivû, víc neÏ hodinu, se hokejista
fotografoval s fanou‰ky a 16 kg váÏící trofejí,
pak mûli stejnou moÏnost sami pfiíznivci.
Pfied polednem se ale ãerná limuzína s
kompletním osazenstvem znovu rozjela.
Následovala zastávka v nemocnici ve
Fr˘dku-Místku a poté uÏ byly dal‰ím cílem
Janovice, nevelká obec v úpatí Beskyd, kde
je úãastník olympiády v Salt Lake City doma.

Kubina s pohárem zapózoval i v posteli,
ale brzy uÏ spûchal na místní fotbalové
hfii‰tû, kde byly oslavy v plném proudu. Na
obránce Tampy Bay ãekalo víc neÏ dva
tisíce fandÛ.

V exhibiãním zápase nastoupil KubinÛv
t˘m s kamarády, hokejisty Malíkem, Kubou,
Pruskem, Varaìou, Neckáfiem, VÛjtkem,
Holanûm ãi tenisty Kordou se ·tûpánkem
proti domácí jedenáctce a remizoval 2:2.

První gól t˘mu hvûzd vstfielil sám
oslavenec. “Bylo to moc fajn, jen mi vadila ta
‰kvára. Rád bych poznal toho chytráka,
kter˘ kdysi vymyslel, Ïe na nûãem podobném
se smí hrát fotbal,” kroutil hlavou bek
Vancouveru Marek Malík.

A pak následoval zlat˘ hfieb programu,
banket v hotelu Atom a noãní zastávka ve
dvou barech na NádraÏní ulici, která je
vstupem na slavnou Stodolní. Stfiíbrná mísa
‰la z ruky do ruky, nalily se do ní litry
‰ampaÀského, ale kdyÏ ji Kubina s pfiítelkyní
Andreou, dcerou prezidenta vítkovického
hokeje Franti‰ka âerníka, a Neckáfiem
nakládali pfied pátou hodinou ranní do
pfiipraveného taxi, mohl oslavenec uznale
dodat: “VydrÏela. To je co fiíci.”

V nedûli oba hráãi asistovali pfii oslavách
útoãníka Tampy Martina Cebáka na
Slovensku a v pondûlí ukonãil
ãeskoslovenskou misi, kdyÏ oba obránce
pfiijal na PraÏském hradû prezident republiky
Václav Klaus.

***
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863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080
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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.

Hºadám prácu
na ãiasteãn˘ úvazok,
najlep‰ie upratovanie

domov
v západnom Toronte.

 Volajte Petru:
 416/245-6343.

1417-p

 Predám 4-izbov˘ byt s
loggiou a veºkou halou

v Bratislave,
 len 2 autobusové zastávky

 od centra mesta.

Cena: $ 89,900 CAD
Telefón: (905) 337-7457
E-mail: machar@sympatico.ca

1418-16

Lynx tentokrát v prodlouÏení
Toronto Lynx-Calgary Mustangs 2:1 v prodlouÏení

NáruÏiv˘ fotbalov˘ labuÏník si pfii‰el letos na své. Kromû toho, Ïe ho ãeká olympijsk˘
turnaj v Aténách, mohl sledovat Mistrovství Evropy, v kterém na‰i fotbalisté
rozhodnû neudûlali ostudu. Dal‰ím turnajem, kter˘ jistû nepostrádal zajímavosti,
ale postrádal nejlep‰í hráãe z Brazílie a Argentiny byla Copa Americana. Pfiesto se

obû muÏstva stfietla ve finále. Komu v‰ak chybí v Torontu atmosféra fotbalov˘ch
stadionÛ, ten se musí spokojit s United Soccer Leagues, v které hraje pût kanadsk˘ch
t˘mÛ. Podobnû jako v NHL jsou to Toronto, Montreal, Calgary, Edmonton a
Vancouver (pouze Ottawa chybí). V souboji torontsk˘ch Lynx a calgarsk˘ch
MustangÛ se dafiilo v prvním poloãase lépe hostÛm a v 11. minutû Otto dostal hlavou
hosty do vedení. K vyrovnání do‰lo aÏ po zmûnû stran, kdy Arango po Baxtrovû rohu
v 53. minutû vyrovnal. JelikoÏ se utkání skonãilo v normálním ãase nerozhodnû 1:1,
následovalo prodlouÏení 2x10 minut s “náhlou smrtí”. Ta pfii‰la po 43 sekundách,
kdy Blois unikl po levém kfiídle a Gerba opût hlavou poslal míã za záda calgarského
brankáfie Pfannenstiela. Otázkou je, jestli toto vítûzství pomÛÏe torontsk˘m k
postupu do závûreãn˘ch bojÛ play-offs. Zatím to vypadá, Ïe z kanadsk˘ch t˘mÛ má
nadûji na postup pouze ve v˘chodní konferenci Montreal a v západní vedoucí
Vancouver.

Na Slovensku zaãala
CorgoÀ liga

B. Bystrica-Trenãín 2:1 (2:1)
 Góly: 8. Semeník, 20. Dzúrik - 15. Velick˘.
4230 divákov.
Dubnica - Púchov 2:0 (0:0)
GÓLY: 55. Sokol , 76. IÏvolt. 2600 divákov.
Artmedia - Inter 2:1 (0:0)
GÓLY: 55. Suchánek, 82. Mikuliã - 63. V.
Horváth. 4825 divákov.
R. Sobota - RuÏomberok 2:0 (2:0)
GÓLY: 3. Pisár, 44. Dojãan. 1952 divákov.

Inter Toto Cup
 Roda Kerkrade - FC Slovan Liberec 1:1
po predæÏení - prv˘ zápas 0:1, postupuje
Liberec. Spartak Trnava - Slaven Belupo
Koprivnica 2:2 (0:2) - prv˘ zápas 0:0,
postupuje Koprivnica.  Atletico Madrid  -
Tescoma Zlín (0:2 - prv˘ zápas 4:2,
postupuje Atletico..

***

Utkání Îiliny s Trnavou bylo odloÏeno,
protoÏe Trnava hrála pohárové utkání.

***

Cibák jedol halu‰ky
zo Stanley Cupu

Liptovsk˘ Mikulá‰-sme (on)-Vlani sa
hokejov˘ Stanley Cup dostal do Ko‰íc za
Jifiím Bicekom s dÀov˘m oneskorením a
poriadne strpãil náladu organizátorom.
Zostal visieÈ na letisku v Toronte. “E‰te si
na to Ïivo spomínam, s kolegom sme sa
bez pohára cítili trápne,” vravel stráÏca
pohára Kanaìan Walter Neubrand. Vãera
uÏ priniesol veºk˘ strieborn˘ pohár na
Slovensko naãas.
Po sobotÀaj‰ích oslavách v Ostrave u

Pavla Kubinu smerovala trofej poistená
na 2 milióny dolárov po‰társkym autom
do Liptovského Mikulá‰a za Martinom
Cibákom, útoãníkom víÈazného tímu
Tampa Bay.
“Mal som ho doma pri rodine, potom

sme na sala‰i v Îiarskej doline z ãa‰e
jedli bryndzové halu‰ky. Fotografi hneì
posielali fotky do Tampy,” vravel 24-roãn˘
hokejista o svojej ‰pecialite.
V horúcom popoludní ukázal takmer

meter vysok˘ pohár, na ktorom je 2272
mien hráãov (medzi nimi aj Cibákov˘ch
predchodcov zo Slovenska - Stana Mikitu
a Jifiího Biceka), trénerov a funkcionárov
víÈazn˘ch muÏstiev, deÈom v akvaparku
Tatralandia, a keì zdvihol trofej nad hlavu
na mikulá‰skom Námestí osloboditeºov,
zatlieskalo mu vy‰e 6000 fanú‰ikov.
Martin s priateºmi oslavoval veãer na
ºade a potom v baroch aÏ do dne‰ného
rána, keì pohár odviezli do Prahy.

***
Stanley Cup privítalo vy‰e

6000 fanú‰ikov
LIPTOVSK¯ MIKULÁ·-sme/on-Stanley
Cup, najslávnej‰ia hokejová trofej na svete,
bola na Slovensku. ZaslúÏil sa o to útoãník
tímu NHL Tampa Bay Lightning Martin
Cibák. Podºa tradície si kaÏd˘ hráã
víÈazného muÏstva z posledného roãníka
môÏe zobraÈ veºk˘ strieborn˘ pohár na 24
hodín k sebe. Cibák pripravil v rodnom
Liptovskom Mikulá‰i zaujímav˘ program,
uÏil si trofej s rodinou, fanú‰ikmi aj
kamarátmi.
“So Stanley Cupom som uÏ v sobotu zaÏil
oslavy u spoluhráãa Pavla Kubinu v
Ostrave. Bola to nároãná noc, pre‰li sme
viaceré bary v známej Stodolnej ulici. Podºa
dohovoru mi ho odovzdal v nedeºu ráno o
‰iestej hodine a presunuli sme ho do
Liptova,” priblíÏil putovanie hokejového
pohára Martin Cibák. Îlté po‰társke auto
ho na priechode Makov viezlo krátko po
siedmej. “Najprv sme si s ním posedeli v
rodinnom kruhu, vypili sme nejaké to
‰ampanské. Následne sme na sala‰i v
Îiarskej doline z ãa‰e jedli halu‰ky. Chutili,
veì ich pripravovali majstri sveta v príprave
tohto jedla,” pokraãoval hokejista Tampy.
Oslavám prialo poãasie, popoludní ukázal
Martin pohár mlad˘m náv‰tevníkom v
akvaparku Tatralandia a Detskému domovu
v L. Mikulá‰i venoval 30000 korún. Presne
o pol piatej vystúpil v drese s ãíslom 8 na
pódium na Námestí osloboditeºov a opäÈ
zdvihol pohár nad hlavu - tak, ako po
rozhodujúcom finálovom zápase Tampy s
Calgary 7. júna. Tlieskalo mu okolo 6000
divákov, tí v prednom rade sa mohli trofeje
aj dotknúÈ.

Aj na veãernom zápase Cibákov˘ch
kamarátov bolo hºadisko zimného ‰tadióna
plné, Martin si pozval aj hráãov z NHL
Rastislava StaÀu, Radoslava Suchého,
Branka Radivojeviãa. Pri‰li i ãeskí
spoluhráãi z Tampy Stanislav Neckáfi s
Pavlom Kubinom, oslavovalo sa do rána.
Neckáfi s Kubinom sprevádzali Stanleyho
pohár na ceste do Prahy, pak zamieril do
·védska za útoãníkom Fredrikom Modinom.

***

Na snímku nahofie Brusselers bojuje s Bartolomeuem (v bílém dresu), dole jeden z pûkn˘ch
zákrokÛ torontského brankáfie Hancocka.


