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Minulost rÛÏová a rudá
Skonãila tisková konference. Pouze jeden dotaz na trenéry
od pﬁítomn˘ch novináﬁÛ. Trenéﬁi struãnû zhodnotili utkání.
K v˘konu rozhodãích se nesmûjí vyjadﬁovat. Na tuto
tiskovou konferenci ãtyﬁicet novináﬁÛ ãekalo asi pÛl hodiny.
Podivil jsem se nad tím, protoÏe v Torontû po hokejovém
utkání dotazy jen pr‰í. MÛj znám˘ mi vysvûtluje, Ïe je to
obraz souãasné ãeské sportovní Ïurnalistiky, která
profesnû zaostává za pﬁedlistpadovou a dokonce i morálnû,
coÏ dokládá i skandalizací reprezentantÛ po utkání s
Nûmeckem. âesk˘ bulvár zaznamenal první body, kdyÏ
pﬁinesl zprávu o bujar˘ch oslavách narozenin po prohraném
zápase, zatímco lid oãekával, Ïe hráãi prohru odãiní
tﬁídenním pÛstem a pﬁed sochou svatého Václava si
nasypou veﬁejnû popel na své oholené hlavy.
Pﬁed tím cestou na stadion jsme se zastavili na pivo v
jedné restauraci na Smíchovû. Potkali jsme dva star‰í
muÏe. Jarda je znal. Jednoho z nich mnû pﬁedstavil a já
jsem nevûﬁil sv˘m oãím. Pﬁede mnou stála legenda z
dûtství, slavn˘ brankáﬁ, kter˘ dokázal v roce 1956 pokoﬁit
Maracaná v Rio de Janeiru. Brankáﬁ, o kterém psaly
v‰echny noviny svûta, kdyÏ na MS ve ·védsku chytil míã
na brankové ãáﬁe proti úﬁadujícím mistrÛm svûta, ale
rozhodãí Ellis ukázal na stﬁedov˘ kruh a branku uznal.
Potkali jsme se je‰tû jednou na stadionu. Byl tam spolu se
sv˘mi kamarády z té doby. ZÛstalo v nich pﬁátelství a
vzpomínky. Scházejí se tak vÏdycky po fotbale. Jednou za
ãas mezi nû zavítá, kdyÏ pﬁijede z Ameriky. SnaÏil jsem se
v rychlosti vybavit velké okamÏiky.
Bﬁetislav Dolej‰í, o kterém se dobr˘ch dvacet let nesmûlo
mluvit, protoÏe byl emigrantem a pokud poãítám, dobﬁe je
mu osmasedmdesát - po celou tu dobu jako kdyby
neexistoval - si povzdechl: „Napsal jsem to v‰echno, mám
to na disku, ale pr˘ o to nemá dnes nikdo zájem, protoÏe
je to pﬁíli‰ dávno!“ MoÏná je to dávno, ale bylo za tím nûco,
co mûlo po dusné dobû padesát˘ch let nûco, co hovoﬁilo
o Ïivotû. VÏdyÈ se zaãaly objevovat nové filmy, divadla
mal˘ch forem. Slavn˘m muÏstvÛm se vracely jejich dresy,
hráãi, pozdûji i jména. Jedním z tûch navrátilcÛ, byl právû
on.
O pár dnÛ pozdûji vysílal âesk˘ rozhlas - RadioÏurnál
rozhovor s televizním komentátorem Karolem Polákem.
Karol Polák nejprve vysvûtlil, jak do‰lo k tomu, Ïe v
bratislavsk˘ch novinách mûl prohlásit, Ïe socialismus byl
lep‰í neÏ kapitalismus. Po tomto prohlá‰ení ho pr˘ chtûla
angaÏovat KSâM jako svého agitátora. Nadpis k ãlánku
pr˘ neudûlal on, ale neseriózní redaktor v novinách. On
sám to hodnotí jako objektivní komentátor a stav utkání
Kapitalismus-Socialismus je podle nûj pr˘ nerozhodn˘.
MoÏná, Ïe kapitalismus vyhrává o branku. Následuje
odhalení, jak je stále populární a kdyby do‰lo k volbû
prezidenta, Ïe by zﬁejmû mohl kandidovat. V‰ude, kam
pﬁijde, tak ho lidé poznávají po hlase. On sám, Ïe se
spokojí pouze se ãtvrthodinkou na bratislavské kabelovce.
Vloni, Ïe ho pozvala televize Markíza, aby komentoval
utkání Slovensko-Rusko a Ïe sledovanost utkání byla
neuvûﬁitelnû vysoká. Pro nûho to nebyl Ïádn˘ problém vzít
do ruky mikrofon. „To je jako kdyÏ slavn˘ dirigent by mûl
ﬁídit dobr˘ orchestr pﬁi Beethovenovû deváté. Zná pﬁece
kaÏd˘ takt zpamûti…“ Skromnû pﬁipomnûl, Ïe byl pﬁi
dvanácti olympiádách a Ïe jsou olympiády krásné a
krásnûj‰í a ta v Pekingu, Ïe bude úplnû nejkrásnûj‰í. Na
dotaz, z které má ty nejlep‰í vzpomínky, jsme se dovûdûli,
Ïe to byla právû moskevská olympiáda. „Tam bylo o
novináﬁe perfektnû postaráno,“ chválil Karol Polák.
Moskevská olympiáda podle nûj nemûla kazu.
Musel jsem dát b˘valému komentátoru âeskoslovenské
televize za pravdu. Nevzpomínám si, Ïe bych o této

Jindřich Růžička: Na kraji města, 1998

olympiádû mohl ﬁíci nûco ‰patného. V roce 1980 mne totiÏ
tato podivná kratochvíle vÛbec nezajímala. Mûli jsme jiné
starosti. V té dobû nám zabavovali psací stroje, kazety,
soukromou korespondenci i fotografie. Sovûtsk˘ svaz
udûlal invazi do Afganistanu. V Polsku zaãínala vystrkovat
rÛÏky Solidarita. âlenové amerického diplomatického sboru
byli jako rukojmí v Íránu. Balil jsem se na cestu do
neznáma a Charlieho Soukupa vypráskali estébáci bûhem
pár hodin z Bohuslavic. Jedna z mála vûcí, která ze sportu
z toho podivného roku 1980 zÛstala byla jiná olympiáda.
Olympiáda, pﬁi které âeskoslovenská televize chybûla OH v Lake Placid, kde ameriãtí studenti porazili sovûtské
profesionály 3:2.
Karol Polák by jistû právem namítl, Ïe v Afganistanu a
Iráku jsou dnes jiné armády a Ïe by se politika nemûla
míchat do sportu. Oponoval bych, Ïe moÏná právû to
dokonalé spojení mezi stadiony v Moskvû bylo proto, aby
se zahraniãní novináﬁi nesetkali s nûk˘m nepovolan˘m
nebo aby hrstka rusk˘ch disidentÛ nemûla pﬁístup k
zahraniãním novináﬁÛm.
Tûsnû pﬁed odjezdem jsem za‰el do divadélka Ungelt.
Mûl jsem ‰tûstí a dostal jsem lístky na Recitál Marty
Kubi‰ové Já jsem já. Zpûvaãka vypráví o sv˘ch zaãátcích
s humorem. Pou‰tí staré písniãky, nûkterou z nich i zazpívá.
Jindy si k nim jen tak potichu notuje. Je vidût, Ïe je má
ráda, usmívá se k nim, jako kdyby se s nimi mazlila. Na
klavír doprovází K. ·tolba. Otázky klade M. Hein. Je vidût,
Ïe spolu dobﬁe komunikují. KdyÏ se nûco nepovede,
nepﬁedstírají, Ïe se nic nestalo, ale naopak na to upozorní.
Marta zpívá i ménû známé písniãky, pro mne zapomenutou
baladu z filmu Jana Nûmce Muãedníci lásky. První polovina

recitálu konãí Modlitbou pro Martu, která se stala symbolem
PraÏského jara. Druhá polovina je ze stejné doby Hej Jude
od Beatles. Pak nastává devatenáct let pauzy a zbytek
recitálu je z nov˘ch písniãek. Narozdíl od Heleny
Vondráãkové, s kterou kdysi zpívala, Marta Kubi‰ová
nedrtí hitparády. ZÛstala svoje, stálo jí to devatenáct let
mlãení. Devatenáct let hlasového klidu, jak obãas dodává.
Ani jednou si nestûÏovala. Není zapotﬁebí, aby hodnotila
a porovnávala dobu. Zámûrnû se tomu vyh˘bá. Narozdíl
od Karola Poláka nemá co vysvûtlovat. Její Ïivot mluví
sám za sebe.
Leonard Cohen, kdyÏ Ïil v ¤ecku, si jezdil do Montrealu
obnovovat svoji nervózu. Pﬁi návratech do âech chce
ãlovûk bûhem nûkolika dnÛ proÏít Ïivot, kter˘ zde kdysi
proÏil. Po kaÏdé to jde ãím dál hÛﬁ. Poslední den si
uvûdomí, Ïe to zase nezvládl. Chodí po v˘stavách a
galériích. MÛj pﬁítel Ale‰ Macháãek mne pozval na v˘stavu
fotografií v Galerii Hollar k ‰edesát˘m narozeninám
Jindﬁicha RÛÏiãky V labyrintu mûsta B. MÛÏeme zde vidût
grafiky, kresby, fotografie i obrazy. Osmdesátá léta
symbolizuje otﬁískaná omítka mûst. Svût, kter˘ mizí. Zrovna
tak mizí i tato doba. Emigrant Ferenc Puskas se stal
maìarsk˘m národním hrdinou. Jin˘ emigrant Bﬁetislav
Dolej‰í, kter˘ dokázal na Népstadionu v Budape‰ti Puskase
zkrotit a postaral se o senzaãní vítûzství 4:2, ãeká na svoji
sportovní rehabilitaci. Pro slavnou zpûvaãku je to
devatenáct let ãerné díry a televizní komentátor vzpomíná
na krásnou olympiádu, zatímco jeho kolegu vyhodili ve
stejnou dobu za to, Ïe ﬁekl: „Na‰i hráãi v bíl˘ch dresech,
Sovûti v rud˘ch s písmeny CCCP na prsou.“
Ale‰ Bﬁezina, Praha-Toronto
***
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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 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
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.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, 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. 416/531-4836. Farár: P. Dolinsk˘.
BohosluÏby: 9:00 angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby: 6. mája a 1. júla v 13:00.,

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Pavel Norbert Rou‰, St. Adalbert
R.C. Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington
L7T 1H2. Tel/Fax.: (905) 635-5763.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 26 kvûtna 2007 v
17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 26.
kvûtna 2007 v 10:00
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
27. kvûtna 2007 2007 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

Canada

“Life Lease” - nov˘ druh bydlení pro 55 +
na Masaryktownu

Den otevﬁen˘ch dveﬁí
3. ãervna 2007 ve 14 hodin
Po informativní pﬁedná‰ce o v˘hodách tohoto nového typu
bydlení
bude následovat prohlídka typick˘ch bytÛ v tomto projektu.

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 16. záﬁí do 13. ãervna 2007:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu „Steeles West Gymnastics“
601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky
Steeles Avenue West a Dufferin Street)
Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 19:30 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street,
vjezd na parkovi‰tû z ulice Bicknell Avenue)
Informace: Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin
opakování v úter˘ v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Úﬁední hodiny jsou jednou mûsíãnû,
vÏdy první úter˘ od 19 do 20 hod. (po pﬁedchozím zavolání)
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

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Knihovna na Masaryktownu
Stﬁeda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

Tel.: 416-431-9477
Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
ale pﬁedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pﬁebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.
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In memoriam - Milan Havlin
Pan Milan Havlín zemﬁel náhle v sobotu 12.
kvûtna 2007. Rozlouãili jsme se s ním v pátek
18. kvûtna v kostele v St. Bruno. Milan byl
jeden z na‰í “ne‰Èastné generace” vyrÛstající
v období 2. svûtové války a okupace. Konec
války zastihl Milana jako studenta ovocnáﬁskovinaﬁské ‰koly v Lednici a pozdûji vysoké
‰koly v Brnû. Po komunistickém puãi v r. 1948
byl aktivní ve skautskem hnutí a v
antikomunistické skupinû studentÛ, kteﬁí
pomáhali uprchlíkÛm pﬁes hranice do
Rakouska, které dobﬁe znal. KdyÏ se jiÏ stala
situace pro nûho osobnû nebezpeãnou,
rozhodl se v roce 1949 opustit republiku, byl
v‰ak zrazen a vydán zpût do âsl. republiky do
rokou STB. Jeho vûznûní a dramatick˘ útûk
za pomoci nemocniãních o‰etﬁovatelek,
jednou z nichÏ byla jeho pozdûj‰í manÏelka
Vûra, nov˘ útûk pﬁes ·umavu, znovuzatãení
a vûznûní jsou obsahem knih, vydan˘ch
pozdûji Milanem pod titulem “Vleãen pod
‰ibenici” a “Cesty do exilu”. Milan a Vûra
Havlínovi byli vûznûni více neÏ 15 let aÏ do r.
1968.
Po odchodu do Kanady zaãal studovat na
Université de Montréal zahradní architekturu.
Pozdûji jako nezávisl˘ podnikatel pracoval na
kontraktech pro mûsta, provincii a veﬁejné
instituce a zastupoval mûsto Montreal a
botanickou zahradu na svûtov˘ch v˘stavách.
Milan sklízel zaslouÏené uznání od veﬁejn˘ch
ãinitelÛ a institucí, ale nikdy nezapomnûl na
“macechu” starou vlast. Byl aktivní v klubu
b˘val˘ch politick˘ch vûzÀÛ (muklÛ) a ve
spolupráci s b˘val˘m spoluvûznûm otevﬁeli u
Plznû krásnou zahradu s pomníkem nazvanou
“Obûtem komunismu”. Byl také autorem
kvûtinové v˘zdoby pomníku v parku
Masarykova institutu v Torontû rovnûÏ
nazvanou “Obûtem komunismu”. V roce 1999
s nad‰ením a energií pﬁijal na mÛj návrh
funkci pﬁedsedy Asociace Host˘n. Zaãal s
velk˘m náborem ãlenstva; Milan mûl nejen
vidinu dûtsk˘ch táborÛ, ale i Host˘na jako
poutního místa, jak to znûlo v originální chartû
Czechoslovak Welfare Association. To se
nesluãovalo s názorem skupiny mlad˘ch, kteﬁí
tábor opravovali. Postupnû se rozpory ve
v˘boru vyhrotily do soudního sporu, kter˘ se
táhne dodnes.
Alois Fogl - Montrealsky Vûstník
***

Kanada usnadÀuje integraci
pﬁistûhovalcÛ

Kanadská vláda prÛbûÏnû vylep‰uje systém
integrace pﬁistûhovalcÛ do spoleãnosti. 24.
kvûtna oznámila federální ministrynû
obãanství a pﬁistûhovalectví Diane Finley
zahájení práce úﬁadu, kter˘ by mûl urychlit a
usnadnit uznávání zahraniãních diplomÛ
pﬁistûhovalcÛm, kteﬁí chtûjí uspût na
kanadském trhu práce. Foreign Credentials
Referral Office dostane na prvních pût let své
ãinnosti 32,2 milionu kanadsk˘ch dolarÛ. „Pﬁíli‰
mnoho novû pﬁíchozích nezíská práci, na
kterou mají kvalifikaci. Je to obrovská ‰koda,
pro nû i pro tuto zemi,“ uvedla Diane Finley.
Pﬁedstavitel asociace sdruÏující 450
kanadsk˘ch
agentur
pomáhajících
pﬁistûhovalcÛm a uprchlíkÛm Wai Young k
tomu dodal, Ïe „Kanada potﬁebuje
pﬁistûhovalce a podobné iniciativy pomohou
pﬁilákat dal‰í imigranty a vyuÏít jejich
schopností“. Úﬁad zajistí osobní a telefonické
konzultace v 320 poboãkách po celé zemi,
kvalitnûj‰í informaãní zdroje na internetu a
vût‰í informovanost zamûstnavatelÛ o
v˘hodách najímání zahraniãních odborníkÛ.
Diane Finley zároveÀ oznámila, Ïe federální
vláda vûnuje témûﬁ 20 milionÛ dolarÛ nûkolika
kanadsk˘m provinciím a teritoriím na
zkvalitnûní jejich internetov˘ch imigraãních
portálÛ. Napﬁíklad ontarijské stránky
www.ontarioimmigration.ca si kladou za cíl
poskytnout informace potencionálním
pﬁistûhovalcÛm, ale také pomoci s integrací
ãerstv˘m imigrantÛm. Celokanadsk˘ vládní
portál vûnovan˘ imigraci do Kanady najdou
zájemci na adrese www.goingtocanada.gc.ca.
Kanadská mozaika - Vydává kanadské
velvyslanectví v Praze
***
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Generální konsulát âR
v Torontu
a BaÈa Shoe Museum
vás zve na v˘stavu

Václav Havel ve fotografiích
Oldﬁicha ·káchy
za pﬁítomnosti autora
zároveÀ budou do tohoto unikátního
muzea obuvi
uvedeny

i boty Václava Havla
Slavnostní vernisáÏ se koná
v úter˘ 5. ãervna od 18:30 do 20:30
v BaÈa Shoe Museum
(327 Bloor St. W.)
R.S.V.P.
Consulate General
of the Czech Republic,
416/972-1476 or
toronto@embassy.mzv.cz
V˘stava fotografií potrvá
do 24. ãervna 2007.

Kalendáfi
3. 6. (ne) 11:00
Národní pouÈ do Midlandu
Farnost sv. Václava
***
5.6. (út) 18:00
VernisáÏ v˘stavy fotografií
Oldﬁicha ·káchy
Bata Shoe Museum
***
6.6. (st) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
6.6. (st.) ve 20:00
8.6. (pá) v 18:00
Jedné noci v jednom mûstû
âesk˘ loutkov˘ film
Goethe institut
163 King St. W.
***
10.6.. (ne) 17:00
Drew Jureãka Jazz Quintet
Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354
***
20.6. (st) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
21.6. (ãt) 19:30
Sokolsk˘ odboj a heydrichiada
Hala kostela sv. Václava
***
23.6. (so)
âesk˘ a Slovensk˘ den
na Masaryktownu
***
27. 6. (st.) 18:30
Veãer vûnovan˘ Miladû Horákové
Munk Centre for International
Studies,
1 Devonshire Pl.
***
11.8. (so)
Letní sokolské hry
St. Jacobs
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
31.5.2007 v 3:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
14.6.2007

Toronto

satellite

1-416

Czech &Slovak Institutions
âeské velvyslanectví
Czech Embassy
251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773 ;
Fax::(613) 748-0699

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

âesk˘ konzulát
v Torontu
Czech Consulate in Toronto
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Úﬁední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Honorary consulate
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.
Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz
Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
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
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
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
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

3

4

satellite

1-416

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

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-pátek:
10-13 a
15-19.

Tel.: 533-0005
Medical and relaxation
treatments
Massage therapy
Hot Stone Treatment
Ear Candling

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

Také nabízíme
Homeopatii, Yogu, Qikong,
Reflexologii, Reiki,
Akupunkturu atd.
Některé soukromé pojišťovny
kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
Business

ABE
Letáky, broÏury, tiskoviny.
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

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

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net
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Josef Lnûniãka: Medvûdáﬁ

Arctic Adventures:
Tales
from
the Lives of Inuit Artists
Byla prosincová nedûle. Na ulicích hlavního mûsta vládl pomûrnû klid proti jin˘m
v‰edním dnÛm. Po tﬁídû Prezidenta Masaryka jsem ‰el do kina. Mûl jsem dost ãasu.
Náhle jsem si v‰iml, Ïe z vedlej‰í ulice vy‰el mlad˘ cikán s takov˘m divn˘m psem.
Pes ‰el velmi poslu‰nû vedle nûho. Pﬁidal jsem do kroku. Táhla mû zvûdavost zjistit,
jak˘ je to druh psa. Pﬁipomínal mi novofundlanda, ale vidûl jsem také jasn˘ rozdíl.
V‰iml jsem si, Ïe mlad˘ cikán má na zádech bubínek. Za chvíli mi to koneãnû do‰lo.
Je to medvûdáﬁ!
Vûdûl jsem, Ïe tady na ulici a za peníze poﬁádají s medvûdem nûkolikaminutová
pﬁedstavení. To jiÏ jsem se k cikánovi pﬁiblíÏil a navázal s ním rozhovor.
¤ekl jsem mu otevﬁenû, Ïe bych chtûl o nûm napsat nûco zajímavého do
krajanského t˘deníku Jednota v Daruvaru. Aby mi nûco s tím medvûdem pﬁedvedl.
Cikán sice poslouchal, ale kdyÏ jsem skonãil, zaãal se kroutit jak psí víno, Ïe by sice
byl rád, kdybych o nûm nûco napsal, ale Ïe on zadarmo pﬁedstavení s medvûdem
dûlat nebude. Chvíli jsme se dohadovali o cenû, aÏ pﬁistoupil na tﬁi stovky. To je‰tû
tehdy bylo dost penûz a já na to musel tﬁi hodiny dûlat na stavbû. Pﬁedstavení jsem
chtûl nutnû vidût, tak jsem zaplatil. Cikán vsunul tﬁi stovky do kapsiãky své vesty,
pﬁehodil si bubínek ze zad dopﬁedu, z holínek bot vytáhl paliãky, z ﬁemenu pustil ten
ohromn˘ balík vlastnû medvûda. Ten se po prvních úderech bubínku vzepjal a zaãal
do taktu tancovat. Víc toho asi chudák stará neumûl. Tak letem jsem si vzpomnûl,
Ïe jsem pﬁi zájezdu do Leningradu vidûl v cirkuse, jak medvûdi jezdili na motocyklu.
To mûlo vût‰í efekt. Bûhem medvûdího tance se okolo nás soustﬁedilo mnoho lidí.
Jedni ‰li totiÏ z kina a druzí do kina. Cikán se zazubil a nûco mi v tom rytmu bubínku
ﬁíkal, ale já jsem mu nerozumûl. Cikán mi strãil do ruky ãepici a ukázal mi kolem na
lidi. To jsem jiÏ pochopil. ·el jsem vybírat od divákÛ. Za deset minut jsem mûl ãepici
plnou bankovek. Objevilo se tam i nûkolik ãerven˘ch stovek. Cikán se zubil a já taky.
KdyÏ pﬁedstavení skonãilo, vzal jsem si z ãepice pût stovek, abych si uhradil reÏii
a také nûco vydûlal, a ostatní bankovky, ani jsem nevûdûl, kolik jich je, vylovil z
ãepice cikán.
S bankovkami v hrsti mû pozval k nedalekému stánku. Tam nakoupil opékané
párky a dvû lahviãky rakije. Ty jsem na jeho a medvûdí zdraví vypil. Medvûd, kter˘
mûl na v‰em nejvût‰í zásluhu, nedostal nic.
Z knihy Úlomky ÏivotÛ. Oti‰tûno se souhlasem autora

Raquel Rivera, text
Jirina Marton, illustrations
Groundwood Books / House of Anansi
Reviewed by Michelle Landsberg
By the time you read this review, another
couple of hundred kilometers of age-old ice
will have broken off the Arctic shelf and
tumble into the sea. Hunters in Pangnirtung,
in the area where Arctic Adventures is set, say
that the winter of ’07 was the warmest yet,
with young seals falling into the water through
the too-thin ice, and the Arctic floes shrinking
drastically.
The handsomely produced Arctic
Adventures is illustrated by Jirina Marton
with oil pastel drawings of subtle and
mesmerizing beauty. On the title page, a
horizontal Arctic scene runs across a double
spread: the vast blue landscape of ice, the
pale immensity of the sky, the blurred round
fuzz of light from the sun, and there, in the
glittering distance - is that tiny, wavering
streak of colour a hunter, sled, and dogs?
Marton’s artistry makes the reader experience
the uncertainty and thrill of visual discovery.
Her impish Inuit children at play, her
slouching sled dogs, and her eerie evocation
of a shaman plunging under icy waters to
discover a sea goddess are all magnetic. Best
of all are her polar bears - massive and
infinitely expressive.

Petr ChudoÏilov: Komenskému pro radost
První léta emigrace jsem pracoval jako dûvãe pro
koleãka a bylo ochuzeno o houslového génia,
v‰echno v basilejské Hudební ‰kole. UdrÏovat v
Mimochodem, vnuk hudebního pedagoga Berana má
ãistotû tﬁídy, sály a toalety, opravit to, co opravu
v Basileji antikvariát, ani on se nestal ozdobou hudební
potﬁebovalo a splnit i ta nejroztodivnûj‰í pﬁání
scény, aãkoliv cviãívával pod nejodbornûj‰ím
náv‰tûvníkÛ nebylo jednoduché, zvlá‰tû vezme-li se
moÏn˘m dohledem,
v úvahu, Ïe pracovní den zaãínal je‰tû jednou po jeho
Dokonal˘ pedagogick˘ pﬁístup jsem zaregistroval
skonãení, úderem desáté hodiny veãerní, kdy jsem
pﬁed pár lety v Budape‰ti. Vy‰la mi maìarsky kníÏka,
smûl zamknout budovu a vûnovat se neru‰ené práci.
honoráﬁ sice nepokryl ani náklady na cestu a pobyt,
Ráno v osm hodin se v‰echno muselo jenom blejskat,
ale zato jsem se mohl tû‰it z tenouãkého svazeãku v
Nefrustrované ‰v˘carské dûti, jimÏ bylo v‰echno
maìarském jazyce a také ze spoleãnosti pﬁátelsk˘ch
dovoleno a nic zakázáno, mi hroznû lezly na nervy.
lidí v krásném, doposud neznámém mûstû na Dunaji.
Bojoval jsem s nimi zarputile a neúspû‰nû, kdyÏ mi v
V dobré náladû jsme si dokonce s mou paní vyjeli na
zimû tahaly dovnitﬁ sníh a zab˘valy se niãením
v˘let parníkem. Mezi cestujícími se nalézala téÏ
‰kolních pomÛcek. Mûly ze mû srandu. Co z nich
poãetná v˘prava dûtí z Loty‰ska. Ve srovnání se
bude? uvaÏoval jsem ponuﬁe. Z mladiãk˘ch zloãincÛ
‰v˘carsk˘mi dûtmi mi tihle ‰koláci pﬁipadali spí‰
se kupodivu vyvinuli úplnû normální lidé, nûkteﬁí se
zakﬁiknutí, ale nakonec se pﬁece jenom projevili jako
dokonce stali úspû‰n˘mi hudebníky. Dodnes, kdyÏ
dûti, bûhali, skákali, pi‰tûli a blaÏenû se oddávali
jako platící náv‰tûvník vstoupím do nûjakého
nejrÛznûj‰ím formám psích kusÛ. Maìarsk˘ personál
koncertního sálu, zaznamenávám na tváﬁích
to hemÏení pozoroval nepﬁátelsky podmraãenû, bylo
úãinkujících pﬁátelsk˘ sice, ale pobaven˘ úsmûv: Á,
vidût, Ïe ãíhají na pﬁíleÏitost pomsty. Doãkali se.
to je ten bláznívej ãeskej ‰kolník!
Jedno dítû, tak asi desetiletá holãiãka, rozbilo nechtûnû
Pomûry, v nichÏ jsem kdysi odrÛstal dûtsk˘m
sklenku. Vrhli se na ni úplnû v‰ichni v mezinárodní
botiãkám, byly diametrálnû odli‰né. Ve ‰kole v
shodû, Maìaﬁi i Loty‰i. Nejvíc ﬁádil vrchní ãí‰ník.
brnûnské Su‰ilovû ulici se muselo sedût s rukama za
Fyzického trestu se sice neodváÏil snad. jen proto, Ïe
zády anebo poloÏen˘ma pﬁed sebou na lavici. PﬁestoÏe
si nebyl jist, kdo v‰echno tohle autodafé sleduje - ale
jsem zaÏil i andûlské typy jako byla napﬁíklad laskavá
zato své obûti vyﬁvával zblízka do obliãeje ty
paní uãitelka Kopková, na vût‰inu pﬁíslu‰níkÛ
nejhroznûj‰í v˘hrÛÏky. Maìarsky! Dospûlí Loty‰i
pedagogického sboru vzpomínám je‰tû po pÛlstoletí
servilnû pﬁizvukovali. Z kvetoucí holãiãky uÏívající
znechucenû jako na sbírku neurotick˘ch, nûkdy pﬁímo
si v˘letu bûhem nûkolika málo minut udûlali tﬁesoucí
sadistick˘ch nestvÛr, majících potû‰ení v psychickém
se hromádku ne‰tûstí.
i fyzickém t˘rání svûﬁencÛ. Z poãtÛ jsem míval
Svût dospûl˘ch zachránila postar‰í maìarská dáma.
nejhor‰í moÏné známky uÏ na základní ‰kole. Na
Podle obleãení a zpÛsobu, jímÏ se u baru druÏila s
otázku: „Dvû hru‰tiãky a tﬁi jablíãka, kolik je to
italsk˘mi vojensk˘mi piloty, to myslím byla
dohromady?“ chtûli sly‰et jednoznaãnou odpovûì:
prostitutka. Nejdﬁíve té holãiãce utﬁela nos. Potom
„Pût.“ „âeho pût?“ vyptával jsem se tvrdohlavû, „pût
oãi. Promluvila s ní konej‰ivû maìarsky a ﬁekl bych,
jablíãek nebo hru‰tiãek?“ Lep‰í to nebylo ani v hudební
Ïe jí to loty‰ské dûvãe rozumûlo slovo od slova. Pak
‰kole, kde se mû pokou‰eli nauãit hrát na housle
noblesnû tﬁískla svou sklenkou s koÀakem o zeì a
nejprve podle ·evãíka, pozdûji podle Berana. Housle
ãí‰níkovi pohrdavû hodila bankovku. Pozvali jsme ji
vzaly smutn˘ konec v brnûnsk˘ch LuÏánkách, abych
na nov˘ koÀak. B˘t tam Komensk˘, dal by si zajisté
se zbavil trápení, schválnû jsem na nû skoãil z v˘‰ky
s námi.
na zamrzlé cestû. Lidstvo tak zase jednou ostrouhalo
6.5.2006
Pro âRO 6 - Oti‰tûno se svolením autora.
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Na okraj
Zemû na‰ich pﬁedkÛ
Nûkdy v polovinû kvûtna jsem ‰el z
Munkova Centra na stanici podzemky.
Potkal jsem pána se psem. Dali jsme se
do ﬁeãi. ¤ekl mi, Ïe jeho dcera pí‰e pro
National Post a Ïe právû tento t˘den
tento deník pﬁiná‰í záznamy z jejího
deníku o náv‰tûvû v âeské republice.
Koupil jsem si v˘tisk a pﬁedchozí ãísla
jsem si pﬁeãetl v Torontské knihovnû.
Prostá zvûdavost: jak lidé, kteﬁí se tam
nenarodili, vidí moji rodnou zem - a zem
sv˘ch pﬁedkÛ.
Autorkou deníkov˘ch záznamÛ (a také
románu The Sweet Edge a navíc
poctûnou kanadskou básníﬁkou) je Alison
Pick. âeskou republiku nav‰tívila, aby
vyhledala materiál pro svÛj nov˘ román,
jehoÏ 669 hrdiny mají b˘t dûti, které v
roce 1939 zázraãnû (ale s velikou
stateãnou pomocí Nicholase Wintona a
âeskoslovenské cestovní agentury)
uprchly na Západ. Jedním z nich byl na
pﬁíklad Joe Schlesinger. Zastavila se v
âeském Krumlovû, kter˘ ji pﬁipomnûl
Banff (místo slavného banffského podniku
Earl’s v Krumlovû mají restauraci, kde
vaﬁí povûstné ‰vestkové knedlíky). Do
Krumlova jela na schÛzku se stínem
Adolfa Hitlera, kter˘ po obsazení zbytku
âeskoslovenska v Krumlovû z balkonu
mluvil
ke
sv˘m
nûmeck˘m
soukmenovcÛm. Mûla potíÏe: nemohla
se domluvit ani anglicky ani nûmecky. Na
Hitlerovu náv‰tûvu se pamatoval jen
po‰Èák. K textu Hitlerovy ﬁeãi v archivu se
nedostala, zﬁejmû proto, Ïe pﬁi‰la ve
vysok˘ch botách a archiváﬁka ji
povaÏovala za nacistickou agitátorku
(domnûnka sleãny Pickové).
V Praze se setkala se sv˘mi rodiãi a s
Ivanem Klímou (jejich ãesko-Ïidovské
rodiny mûly za války podobn˘ údûl pronásledování, koncentrák). S Klímou,
kter˘ zﬁejmû vypadl z oka jejímu str˘ci, si
popovídala o Kunderovi a Kafkovi a
nûkolika anglicky pí‰ících autorech. Klíma
jí poradil, aby - vzhledem k jejímu mládí nejdﬁíve Ïila a teprve potom psala. Sleãna
Picková se je‰tû zmiÀuje, Ïe západní
âechy jsou místo, odkud pochází
plzeÀské pivo a jen o kousek dál se zaãal
vaﬁit Budvar.
Pﬁi ãtení záznamÛ z jejího deníku jsem si
vzpomnûl na rozhovor, kter˘ jsem pﬁed
nûkolika mûsíci mûl s b˘val˘m kolegou z
torontské advokátní kanceláﬁe. Právû se
vrátil z Prahy, kterou nav‰tívil poprvé.
Poznamenal: “Teprve v Praze jsem
pochopil, jakou cenu jsi zaplatil, kdyÏ jsi
ji opou‰tûl.”
***

Nápad zcela donquichotsk˘
Jedním z m˘ch nejoblíbenûj‰ích
torontsk˘ch krajanÛ je Ivo Sypták ml.,
nejmlad‰í syn Jindﬁi‰ky a Iva
Syptákov˘ch, kterému osud posadil na
záda vak bolestí a problémÛ, jak˘ bych
sotva mûl odvahu nést. Ivo ho nese s
odvahou, trpûlivostí a pokorou, které kdybych to doved’ - bych mu závidûl.
Jin˘m m˘m oblíbencem - na jiné úrovni
a více ménû z dálky - je Tomá‰ BaÈa,
legenda obchodního svûta ve svûtovém
mûﬁítku a pokud mohu soudit, miláãek
bohÛ, kteﬁí ho - jak se to alespoÀ jeví
zvenãí - obdaﬁili v‰ím, po ãem lidé
obyãejnû touÏí - zdravím, majetkem,
vzhledem, vynikající manÏelkou, dûtmi,
slávou.
Ivovi nedávno pﬁibyl dal‰í problém. Jel
na kole do práce, spadl z kola a první

View
zprávy z nemocnice hovoﬁily o zlomeném
krku. Poslední zprávy jsou trochu
kladnûj‰í, ale na del‰í dobu je zﬁejmû
vyﬁazen z obûhu.
Ivo s námi nacviãoval na slet v Pittsburgu
(a na pﬁedchozí vystoupení na âeském a
Slovenském dnu na Masaryktownu). Ani
na prvním ani na druhém vystoupení
bohuÏel nebude. To je skoro tragédie: je
nás málo a Ivo je z nás nejmlad‰í. Kromû
toho, kdykoliv vidí, Ïe pﬁi cviãení plavu
(coÏ je skoro poﬁád) mi nenápadnû
napovídá.
A co s tímhle má spoleãného pan BaÈa?
Setkal jsem se s ním na koncertu
torontské Filharmonie asi t˘den po Ivovû
nehodû. Ten koncert se vydaﬁil, také díky
dr. Milo‰i Krajnému - mimo jiné ãlenu
správní rady Toronto Filharmonia a vÛbec

nejzásluÏnûj‰ímu propagátoru ãeské
hudby v Torontu - i za cenu zakoupení
vstupenek a obãerstvení, a generálnímu
konzulovi âeské republiky v Torontu,
Richardu Krpáãovi, kter˘ ve svém
nenápadnû elegantním projevu
sugestivnû upozornil na krásy âeské
republiky a schopnosti jejích obyvatel.
Ale veãer samozﬁejmû patﬁil Antonínu
Dvoﬁákovi. Pan BaÈa vypadal dobﬁe,
pûknû jsme si vykládali a najednou mne
napadl nápad zmínûn˘ v titulku, nápad
totálnû blázniv˘: co kdyby pan BaÈa s
námi vystoupil místo Iva na
Masaryktownu! A hned jsem se pana
Bati jaksi hravû dotázal, zda by si s námi
nezacviãil. Já ho sice nikdy cviãit nevidûl,
ale na ﬁadu na‰ich sletÛ pﬁi‰el jako host
a myslím, Ïe jako kluk v Sokole cviãil. A

Tradiãní velk˘ krajansk˘ Piknik,
poﬁádan˘ odboãkou Kitchener-Waterloo-Guelph âSSK a Sokolem K-W-G,
se uskuteãní
v sobotu 9. ãervna 2007
v prostorách a na pozemku Restaurace Riverside Maples v St. Jacobs.
Piknik zaãne ve 14 hodin.
Od 15 do 16 hodin bude hrát na kytaru Pavel Kaduk,
od 16 hodin jsou pﬁipraveny pro dûti hry a soutûÏe
a veãer si budete moci zatanãit.
Nebude chybût oblíbená tombola a táborák
a ani speciality z ãeské a slovenské kuchynû.
Vstupné pro ãleny odboãky K-W-G- âSSK je $ 6 ; pro ostatní $ 8.
Dûti do 14 let mají vstup zdarma.
V‰echny Vás rádi uvítáme !

satellite

1-416

5

kromû toho b˘t pozván jako cviãenec,
kdyÏ uÏ jste pﬁed pûknou ﬁádkou pﬁekroãil
devadesátku, je slu‰ná poklona. A s
úsmûvn˘m napûtím jsem ãekal odpovûì.
Pﬁi‰la také úsmûvnû (skoro jsem mûl
dojem, Ïe pan BaÈa mûl trhání si s námi
zacviãit), ale skoro okamÏitû zvítûzily
pragmatické dÛvody. UÏ to nejde, prohodil
skoro lítostivû.
Chápu. Ale ﬁeknûte: na trávník
Masaryktownu vpochoduje nevelká
skupina SokolÛ. Vede je Sokol ze v‰ech
nejsokolovatûj‰í Jan Waldauf a Ïeny
Aniãka Janou‰ová. A hned za Waldaufem
si mladistvû vykraãuje Tomá‰ BaÈa...A
kdyby nám ‰tûstí zvlá‰È pﬁálo, hned za
ním náhle uzdraven˘ Ivo Sypták ml. Nûco
takového Masaryktown je‰tû nevidûl. A
bohuÏel neuvidí...
Josef âermák
***

Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,31 CDN $
4,42 CDN $
18,83 Kã
22,62SK
1,11 CDN $
1,50 CDN $

Toronto Star - 26. 5. 2007

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $
âNB- 30. 5. 2007

19,59 Kã
28,30 Kã
83,10 Kã
21,04 Kã
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21 rokÛ - uãitelka v mateﬁské
‰kole, dobrovolná sociální
pracovnice, zaãínající
univerzitu,hledá na ãervenec
a srpen práci s dûtmi nebo se
star‰ími lidmi v západním
Torontu. Volejte Evu:

416/239-0543

25.4.2007

Boleslavsk˘ gymnazista
objevil poklad star˘ 3300 let
Archeologové také pﬁi‰li na to, Ïe v místû
nálezu bylo pravdûpodobnû pravûké
opevnûné sídlo
Mladá Boleslav-voln˘,ãtk-Zhruba 3300 let
star˘ zlat˘ poklad nalezl v polovinû dubna na
blíÏe neurãeném místû na Mladoboleslavsku
‰estnáctilet˘ student gymnázia z Mladé

1708-9

Rosti
Brankovsky
Broker
Jedineãné sluÏby
Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.
Jsem tu pro vás!

Sutton Group-Bayview Realty Inc. Brokerage
416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí premierovû
krimi seriál âT

EDEN
Jméno ‰estidílného seriálu je odvozeno od názvu fiktivní hospÛdky Eden, v
níÏ se scházejí kolegové z kriminálky. Seriálové pﬁíbûhy propojuje postava
b˘valého detektiva Honzy Boudného, kter˘ byl postﬁelen pﬁi policejním
zásahu a jehoÏ doÏivotním údûlem se stane invalidní vozík. V Ïivotní krizi
mu pomáhají pﬁátelé z kriminálky, kteﬁí ho neoficiálnû zapojují i do
nûkter˘ch sv˘ch pﬁípadÛ. Jednotlivé pﬁípady postihují bohatou ‰kálu
souãasného zloãinu: válka dvou taxikáﬁsk˘ch firem, pátrání po matce
odloÏeného dítûte, tunelování neziskové organizace, dílerství drog nebo
obchod s kraden˘mi auty. Dostaneme se do prostﬁedí romské komunity, mezi
vietnamské obchodníky, setkáme se i s ruskou mafií. V pozadí detektivních
pﬁíbûhÛ jsou také ﬁe‰eny osobní, milostné a partnerské vztahy na‰ich hrdinÛ,
zejména Honzy Boudného a jeho pﬁítele Ládi.
Od samého poãátku projektu poãítali tvÛrci s obsazením Jana Potmû‰ila do
role invalidního detektiva, v dal‰ích rolích policistÛ uvidíme O.Vetchého,
A.·vehlíka, K.Zímu. Dále hrají: L.Vaculík, J.·vandovou, J.Marková,
R.Visnerová a A.·i‰ková.
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@videoelcanada.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com

Alena’S Hair Design
Unisex - Kadeřnictví a holičství
1849 Yong St., Toronto, Ontario
(Dental Building-downstair)

Otevřeno: úterý-sobota 9:30-17:30

Pro nové zákazníky 20 % sleva

Boleslavi Adam Kout. Jde o nejbohat‰í pravûk˘
poklad v regionu, ﬁekl archeolog Filip Krásn˘
z Muzea Mladoboleslavska.
“Na‰li jsme devût spirál, coÏ je asi 250
gramÛ zlata. Cenu zlata jsme odhadli asi na
100.000 korun, ale historická hodnota nálezu
je nevyãíslitelná,” ﬁekl Krásn˘.
Kout nalezl ãtyﬁi bronzové sekery a osm
spirál ze zlatého drátu, které vznikly na
pﬁelomu stﬁední a mlad‰í doby bronzové.
Bûhem následného archeologického
v˘zkumu na místû objevu byla nalezena je‰tû
dal‰í zlatá spirála.
Archeologové také pﬁi‰li na to, Ïe v místû
nálezu bylo pravdûpodobnû pravûké
opevnûné sídlo. “Jsou tam urãité terénní
pﬁíznaky, je tam val, kter˘ není pﬁíli‰ v˘razn˘,”
potvrdil Krásn˘. Z dÛvodu moÏného ohroÏení
lokality zatím nechce zveﬁejnit pﬁesné místo
nálezu, protoÏe tam archeologové stále
zkoumají.
Podle Krásného je na nálezu unikátní uÏ to,
Ïe ho nálezce odevzdal. To se pr˘ moc ãasto
nestává. “Ani mû nenapadlo, Ïe bych to mûl
prodat. Chci se archeologii vûnovat a s
muzeem spolupracuji,” ﬁekl âTK Kout. Kout
‰el na místo pÛvodnû hledat nûco jiného:
“Doãetl jsem se o mincích, které by na tom
kopci mûly b˘t. Tak jsem je ‰el s detektorem
kovu hledat. Mince jsem nena‰el, ale i tak
jsem byl úspû‰n˘,” ﬁekl s úsmûvem Kout.
“Nález je vzácn˘ i tím, Ïe to zlato bylo
pravdûpodobnû vyr˘Ïováno nûkde jinde,
moÏná na ·umavû,” uvedl Krásn˘, podle
kterého je kaÏd˘ nález zlatého pokladu spí‰e
ojedinûl˘: “Od války se takov˘ch pokladÛ moc
nena‰lo,” ﬁekl.
Na Mladoboleslavsku jde pﬁesto o druh˘

May 17, 2007
vzácn˘ nález bûhem krátké doby. Bûhem
záchrann˘ch archeologick˘ch v˘zkumÛ v
areálu klá‰tera Na Karmeli vûdci objevili
rozsáhl˘, asi 400 let star˘ archiv
ãeskobratrského biskupa Matou‰e
Koneãného. “Nález tûchto písemností je
naprost˘m unikátem - k objevení tak velkého
souboru písemností ukryt˘ch takﬁka 400 let
snad je‰tû nikde v âechách nedo‰lo. Nález
obsahuje pﬁes 500 dopisÛ a na 100 rÛzn˘ch
dal‰ích dokumentÛ, jako jsou úãty, rÛzné
poznámky a zápisky, rukopis ver‰ované
skladby, rejstﬁíky ãi inventáﬁe,” ﬁekl pracovník
Muzea Mladoboleslavska Pavel Sosnovec.
Písemnosti podle nûho pomohou osvûtlit jak
Ïivot a pÛsobení Jednoty bratrské v prvních
dvou desetiletích 17. století v Mladé Boleslavi
a okolí, tak i politické a náboÏenské dûjiny v
âechách a na Moravû v pﬁedbûlohorském
období.
Veﬁejnost si mohla poklad poprvé
prohlédnout v Muzeu Mladoboleslavska na
Muzejní noci 18. kvûtna.
***

19.5.2005

V˘robce Fernetu koupili
Ameriãané
PlzeÀ-MFD-Spoleãnost Stock PlzeÀ, nejvût‰í
v˘robce lihovin v zemi, má nového majitele.
Nûmeck˘ potravináﬁsk˘ koncern Eckes AG,
kter˘ plzeÀskou likérku vlastnil dvanáct let, ji
prodal nadnárodní investiãní spoleãnosti
Oaktree Capital Management. Cenu
transakce nechce ani jedna ze stran zveﬁejnit.
Nov˘ majitel z Los Angeles patﬁí mezi deset
nejvût‰ích investiãních spoleãností na svûtû.
Investuje do ziskov˘ch i ztrátov˘ch firem,
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které nejsou na burze. V souãasné dobû
spravuje majetek v hodnotû pﬁes 42 miliard
USD (více neÏ 870 miliard korun), firma vloni
koupila nejvût‰ího britského v˘robce zmrzliny
Richmond Foods, v minulosti investovala i do
krachujícího Eurotunelu.
Co Oaktree s plzeÀskou firmou zam˘‰lí,
nechce prozradit. „Nikdy nekomentujeme
na‰e investice,“ uvedla zamûstnankynû firmy.
Generální ﬁeditel Stocku Martin Petrá‰ek
nepﬁedpokládá, Ïe by nov˘ majitel do firmy
pﬁinesl zásadní zmûny. „Nov˘ majitel je siln˘
finanãní investor, u kterého pracuje ﬁada
odborníkÛ s dlouholet˘mi zku‰enostmi v oboru
lihovarnictví. Pﬁedpokládám proto, Ïe Stocku
pomÛÏe s dal‰í expanzí a rozvojem,“ ﬁekl
Petrá‰ek.
Eckes se zbavil v‰ech sv˘ch firem
vyrábûjících alkohol a chce se soustﬁedit na
obchod s nealkoholick˘mi nápoji.
Stocku loni prodal pﬁes 24 milionÛ litrÛ
alkoholick˘ch nápojÛ, ãist˘ zisk si vylep‰il
meziroãnû o 7,9 procenta na 304 milionÛ. V
âesku mu patﬁí 35 procent trhu s tvrd˘m
alkoholem.

***
28.5.2007

Najviac turistov je z âeska
Bratislava-sme/Dorota Kráková-Do Bratislavy
sa stále najviac chodí pre biznis.Minul˘ rok
mesto opäÈ nav‰tívil rekordn˘ poãet turistov,
záujem stúpa aj o Banskú Bystricu a
Ko‰ice.Najviac turistov je z âeska.
Turistick˘ boom v Bratislave pokraãuje a má
rastúcu tendenciu. Minul˘ rok v hlavnom meste
prespalo 686 201 náv‰tevníkov. To je o takmer
50-tisíc viac ako v roku 2005.
âísla sa teda kaÏd˘m rokom zvy‰ujú,
Bratislava sa dokonca ocitla na ‰tvrtom mieste
európskeho rebríãka Premier league.
Znamená to, Ïe je ‰tvrtá spomedzi 105
európskych miest v najr˘chlej‰om raste poãtu
náv‰tevníkov.
Podºa ‰túdie European Cities Tourism Report
zaznamenala Bratislava za posledn˘ch päÈ
rokov vy‰e 220-percentn˘ nárast náv‰tevnosti
britsk˘ch, takmer 150-percentn˘ nárast
francúzskych a ‰panielskych náv‰tevníkov.
Najviac v‰ak do mesta stále chodí âechov,
Nemcov a Britov.
Väã‰ina turistov v‰ak nechodí do Bratislavy
za pamiatkami, ale za biznisom. „Zaujímajú
sa predov‰etk˘m o kvalitné ubytovanie v
blízkosti firmy,“ hovorí Eva Chudinová z
magistrátu.
Hoci je Bratislava stále najnav‰tevovanej‰ou
destináciou Slovenska a chodí sem najviac
zahraniãn˘ch turistov, priaznivé sú tieÏ
‰tatistiky in˘ch miest. Poãet náv‰tevníkov
Banskej Bystrice a okolia kaÏdoroãne stúpa.
Vlani nav‰tívilo Banskobystrick˘ kraj 423-tisíc
turistov, zahraniãn˘ch bolo vy‰e stotisíc. V
oboch prípadoch je to nárast oproti roku 2005.
„Najãastej‰ie prichádzajú âesi, Poliaci,
Maìari, Nemci, postupne pribúda Angliãanov,
Holanìanov, Belgiãanov a Rakú‰anov,“
hovorí
Monika
Pastuchová
z
banskobystrického magistrátu. V letnej
sezóne prichádza viac zahraniãn˘ch, v zimnej
viac domácich. Turisti tu podºa ‰tatistík
zostavajú dva aÏ tri dni.
Turisti sa podºa pracovníkov kultúrneho a
informaãného strediska najviac zaujímajú
okrem klasick˘ch pamiatok aj o ‰ikmú veÏu,
Múzeum SNP, fol°©klórne podujatia v okolí
alebo zrekon‰truovan˘ hrad Barbakan.
Ko‰ice v minulom roku nav‰tívilo 260-tisíc
turistov. V meste je asi sedemtisíc lôÏok,
oãakáva sa v‰ak ich nárast. Mesto okrem
záujmu staÈ sa o ‰esÈ rokov Hlavn˘m mestom
európskej kultúry - rovnako ako Bratislava a
Bystrica - bude spoluorganizátorom
hokejov˘ch maj°©strovstiev sveta v roku 2011.
„Musíme rie‰iÈ aj infra‰truktúru. Záujem o
Ko‰ice tieÏ napreduje, hoci nie tak r˘chlo ako
v Bratislave,“ hovorí Eduard Burá‰, mestsk˘
poslanec a predseda komisie cestovného
ruchu. Problémom je aj to, Ïe mesto si ‰tatistiku
o poãte turistov nevedie, Burá‰ hovorí, Ïe
potom sa niet o ão oprieÈ. Diskusia o rozvoji
turizmu ãaká ãlenov komisie uÏ na najbliÏ‰om
zasadnutí.

Martin Hezsely z Informaãného centra mesta
Ko‰ice hovorí, Ïe za minul˘ rok mesto
nav‰tevovali hlavne âesi, Poliaci, Maìari,
Nemci a Ameriãania, tí poslední zrejme aj
vìaka závodu US Steel. To sú v‰ak len tí
turisti, o ktor˘ch majú údaj o náv‰teve.
„Dostávame tipy od sprie°©vodcov ão v meste
zlep‰iÈ. Oni sú styãn˘ bod medzi turistami a
mestom.“
Takto zistili, Ïe treba zlep‰iÈ sluÏby na
Ïelezniãnej stanici alebo lep‰ie oznaãiÈ
parkovisko v centre. Aj zamestnanci centra
sa v‰ak obãas „vÏijú do koÏe turistu“ a
prechádzajú sa mestom. „Pri‰li sme napríklad
na to, Ïe mapy sú neaktuálne, oznaãenie je
zlé.“
***
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Zavﬁete okna, kanály i Hrad.
Pﬁijede Bush
Praha-mfd/JAN GAZDÍK-Tak podrobné
zmapování ulic ãi mostÛ hlavní mûsto dávno
nezaÏilo.
Desítky muÏÛ prolézají praÏské kanály, jejich
poklopy sváﬁeãkou pﬁivaﬁují k rámÛm, z
vrtulníku fotografují ulice i stﬁechy budov.
Vzniká tak jedna z nejpodrobnûj‰ích
mûstsk˘ch map.
Do Prahy pﬁijede pﬁí‰tí t˘den prezident USA
George Bush. Proto ty manévry.
Zní to moÏná absurdnû, proã policie
pﬁivaﬁuje zrovna poklopy kanálÛ? „SnaÏíme
se vylouãit riziko, Ïe by do kanálu nûkdo
mohl ukr˘t tﬁeba dálkovû ovládanou bombu,“
ﬁíká jeden z policejních expertÛ. „Pyrotechnici
to dûlají aÏ na poslední chvíli, aby si nikdo
nemohl sloÏit plán tras, po nichÏ se bude
Bush pohybovat,“ dodává ‰éf ochranné
sluÏby Lubomír Kvíãala.
Neprody‰nû zapeãetûn bude pﬁí‰tí úter˘ i
PraÏsk˘ hrad, kde se odehraje vût‰ina
Bushov˘ch jednání. Pro lidi, kteﬁí plánují
náv‰tûvu sídla ãesk˘ch králÛ a prezidentÛ,
má Kvíãala vzkaz: „ZmûÀte termín.“ PraÏská
dominanta bude i s pﬁilehl˘mi ulicemi
obkrouÏena cedulemi „Hrad uzavﬁen“.
A bude-li se chtít Bush projít pû‰ky, pak
policie lidem doporuãí, aby neotvírali okna a
vyvarovali se prudk˘ch pohybÛ. Mohli by se
totiÏ dostat do zamûﬁovaãe odstﬁelovaãské
pu‰ky. Ameriãané nyní vybírají optimální a
pﬁísnû tajné trasy.
A je‰tû jedna zajímavost: amerického
prezidenta bude hlídat ãesk˘ bodyguard, ale
zbranû si Ameriãané dovezou vlastní.
***

satellite

Kosinová: „Domácí vûzení“
od Paroubka
Praha-iDNES.cz-Mluvãí Útvaru pro
odhalování organizovaného zloãinu Blanka
Kosinová rádiu Frekvence 1 ﬁekla, Ïe jí pﬁed
rokem tehdej‰í premiér Jiﬁí Paroubek zakázal
vystupování v médiích. Naﬁízení jí mûl tlumoãit
b˘val˘ policejní prezident Vladislav Husák.
Kosinová uvedla, Ïe dostala „domácí vûzení“
poté, co ÚOOZ zveﬁejnil tiskovou zprávu o
vy‰etﬁování vraÏdy kontroverzního
podnikatele Franti‰ka Mrázka a vy‰etﬁování
kauzy biopaliv.
***
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Raliable Painters
and Decoraters Ltd.
hledá
malíﬁe/lak˘rníka
pro práci venku na pﬁedmûstí.
Zájemci volejte od pondûlí do
pátku mezi 7 a 17 hodinou:

905/814-8629.
1707-10

Pﬁijmeme pracovníka

Kinoautomat je zpátky.
A co jeho bratﬁíãci?
Praha-mfd/spa-Zelená znamená ano,
ãervená ne. Poprvé si kouzelná tlaãítka, jimiÏ
urãovali v˘voj dûje, vyzkou‰eli diváci pﬁed
ãtyﬁiceti lety na svûtové v˘stavû v Montrealu.
Dne‰kem se vynález Radúze âinãery
Kinoautomat vrací v obnovené premiéﬁe do
praÏského Svûtozoru, kde se poãátkem 70.
let smûl hrát jen rok. Zbyla tu po nûm Ïidle
Miroslava Horníãka, hrdiny filmu i prÛvodce
na scénû, a kabely, jeÏ vedly ze sedadel v
sále.
Film i princip zÛstaly; v‰e ostatní je jinak. K
jednomu z pÛvodních moderátorÛ Eduardu
Hrube‰ovi pﬁibyli Tomá‰ Matonoha s Josefem
Polá‰kem a „hlasovátka“ uÏ nepotﬁebují dráty.
„Paradoxnû nejvût‰í práci dalo sehnat zaﬁízení,
které má jen dvû volby,“ vysvûtluje reÏisérka
Alena âinãerová, která otcÛv nápad vzkﬁísila.
Zmrtv˘chvstání Kinoautomatu oÏivilo i
smutné konce svûtového unikátu, o nûjÏ se
ucházela hollywoodská studia Paramount ãi
Universal. Za socialismu se sv˘m objevem
nemohl obchodovat sám âinãera, ale státní
film a ten jej prodal za smû‰nou cenu jako
umoﬁení dluhu. Podmínku smlouvy, Ïe
Kinoautomat musí jít do kin, nákupãí
nedodrÏela. âasem na ní práva vysoudil
americk˘ producent, kter˘ Kinoautomat
obnovil na Expu 1974 ve Spokane.
Kinoautomat zrodil senzaci, ale nezÛstal
jedin˘. Pro pavilon Britské Kolumbie v Ósace
stvoﬁil âinãera systém zvan˘ vertikální
cinemaskop, pro Montreal Sound Game
Show, sférick˘ kaleidoskop s rockovou operou
The Scroll mu po úspûchu ve Vancouveru
vynesl na Expu v Brisbane cenu Oscar za
nejlep‰í program v˘stavy.
Ale âinãerovou teì zajímá osud

na dûlání podlah!
(Hardwood floor.)
Volejte Leszek:

905/615-0919
nebo 416/417-6923.
1709-10

Dr. Timea BelejRak, MD, FRCSC
www.lifequestivf.com
Specialista
na léãení neplodnosti
(umûlé oplodnûní).

Noví pacienti jsou vítáni!
655 Bay Street. 18th Floor,
Toronto, Ontario

Tel.: 416/217-3945
Fax: 416/217-3046
1702-4,6,8,10

Prodam

rodinn˘ domek 5+1
v Ostravû Hrabové v dosahu
MHD a nakupního stﬁediska.
DvoupodlaÏní dÛm (typ ‰umperák), 2x
koupelna 2x sprchov˘ kout a 2xWC
(v‰e novû renovované 2005), garaáÏ,
plynové UT , voda v plastu (2005).

Cena dohodou.

Tel.416-757-9337.

Pokračování
30.5. 2007 na str. 8

1706-10

Kratší
více
místa!
Kratšíjméno,
Jméno,
Více
Místa!
Trans-Com Transport je nyní TCT

 TCT

týdně přepravuje zboží mezi Severní
Amerikou, střední a vychodní Evropou,
s možností distribuce po celé Evropě,
Kanadě a USA.


Zmûnili jsme
mohli
Změnili
jsmelokalitu,
lokalituabychom
abychom
mohli
nabídnout
kvalitnûj‰í
sluÏby!
nabídnout kvalitnňejší služuby
•
•
•
•

Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
Snadný přístup ke všem dálnicím
Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046



✈



Přepravujeme veškeré typy a velikosti
nákladů – od špendlíků až po nákladní vozy
– včetně automobilů, domácího vybavení,
výstavních a technických materiálů.
Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako
distribuční střediska pro celou Evropu a
Severní Ameriku.
Naše letecké oddělení v Praze provádí
proclení a distribuci.
Máme více než 25 let zkušeností v
mezinárodní námořní, letecké, silniční
i železniční přepravě.

Najdete nás: 1260 Kamato Road, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753

TORONTO • PRAHA • OTTAWA • MONTRÉAL • BUFFALO • CHICAGO • ATLANTA
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Cinelabyrinthu pro svûtovou v˘stavu v Ósace roku 1990, s
nímÏ otci uÏ pomáhala. Na rozdíl od Kinoautomatu jej totiÏ v
âesku nikdo nikdy nevidûl, mûl pouze japonskou a
francouzskou verzi - a pﬁitom pr˘ jde o pÛvabnou rodinnou
komedii s Ivou JanÏurovou a Petrem NároÏn˘m, kteﬁí se
sv˘mi ãtyﬁmi dûtmi cestují svûtem v kouzelném létajícím
domku. „V téhle moderní pohádce se dûj vûtví je‰tû více neÏ
v Kinoautomatu, navíc se toãila v ﬁadû míst: nad tulipánov˘mi
poli v Holandsku, na kvûtinovém festivalu v Nice, na Vánoãním
ostrovû s miliony ãerven˘ch krabÛ a nakonec v Bulharsku,
kde NároÏn˘ v obleku vstoupil na nudistickou pláÏ,“ líãí
reÏisérka projekt, kter˘ se pokou‰í vypátrat.
Posledním dílem jejího otce byla v roce 1998 show pro
praÏsk˘ kostel svatého Michala. Rok poté zemﬁel.
***

MartinÛ chce ‰éfovat policii jen pût let

Praha-právo/Radim Vaculík-Nov˘m policejním prezidentem
bude od 1. ãervna dosavadní námûstek pro mezinárodní
spolupráci Oldﬁich MartinÛ. Potvrdily se tak informace, které
jako první jiÏ minul˘ t˘den pﬁinesl deník Právo.
Jednaãtyﬁicetilet˘ absolvent práv si pﬁivedl i tﬁi nové námûstky.
Nového policejního prezidenta vãera pﬁedstavil ministr vnitra
Ivan Langer (ODS). „Vybíral jsem ho na základû jasnû
stanoven˘ch kritérií. Prvním byla odbornost, pak zku‰enost,
bezúhonnost, vûk, jazyková vybavenost a také jeho postoj k
reformû policie,“ uvedl Langer.
MartinÛ je podle nûj ãlovûk, kter˘ má velk˘ mezinárodní
pﬁehled, zastává filozofii otevﬁení policie vÛãi veﬁejnosti a zná
práci policie z rÛzn˘ch stupÀÛ.
„Byla to pro mû v˘zva, kterou bych si urãitû vyãítal, kdybych
tu nabídku nepﬁijal. Svou funkci povaÏuji za ãasovû omezenou
s pûtilet˘m mandátem,“ byla jedna z prvních vût nového
policejního prezidenta.
Ministr Langer jméno nového policejního prezidenta
konzultoval i s pﬁedsedou bezpeãnostního v˘boru Franti‰kem
Bublanem (za âSSD). Ten je‰tû jako ministr vnitra o MartinÛ
uvaÏoval jiÏ v dobû, kdy hledal nástupce tehdej‰ího policejního
prezidenta Jiﬁího Koláﬁe.
Na uvolnûná místa námûstkÛ MartinÛ míní vyhlásit v˘bûrové
ﬁízení. Do té doby bude funkci námûstka pro trestní ﬁízení po
Franti‰kovi Snopkovi vykonávat Jiﬁí Houba, kter˘ pﬁi‰el z
PlzeÀského kraje. Námûstkem pro uniformovanou policii byl
povûﬁen Ivan Bílek, kter˘ dosud pracoval jako ﬁeditel policie
v Trutnovû a nahrazuje odcházejícího Jana Brázdu.
Ekonomick˘m námûstkem je Tomá‰ KuÏel, dosavadní okresní
ﬁeditel fr˘decko-místecké policie. Nahradil v této funkci Pavla
Bouberleho.
***

Lidé vûﬁí Klausovi, Motejlovi
a Parkanové, âunek posílil

DĚTSKÝ TÁBOR HOSTÝN existuje již 53
let. Nachází se 80 km na SV od Montrealu na
pozemku 10ha v lesích Laurentinského pohoří. Tábor
vlastní pláž na jezeře Lafond, která je vzdálena pouze
10 minut pěšky. Letošní dětský tábor pro děti od 6 do
15 let bude mít opět jeden tří týdenní turnus, a to od 8.
do 28. července. Cena pobytu za první dítě je 275$/1
týden, 550$/2 týdny a 740$/3 týdny. Za každé další dítě
ze stejné rodiny je sleva 10%. Při platbě do 1. května
2007 se poskytuje další sleva 5%. Sociálně slabé
případy se řeší individuálně. Členové Asociace Hostýn
mají dodatečnou slevu 25$ na jedno dítě. Členský příspěvek je pouhých 20$/rok.
Přihláška do tábora a další informace jsou na internetu: www.hostyn.org (omlouváme
se, že se soubor předělává). Kontakt: Josef Maxant, Tel. 450-465-4844, Fax: 450-9234159, E-mail: health.vifad@sympatico.ca a Viera Šebenová, Tel. 514-385-5153, Email: vseben@hotmail.com, Hledáme webmastera-dobrovolníka, dále placené
kuchařky a vedoucí k dětem, (či výměna za pobyt dětí). Formulář na práci, je také na
internetu. Výhody pro děti: kvalitní program, dobré jídlo a levné poplatky. Do
tábora přijímáme i děti, které nemluví ani česky, ani slovensky. Ať si děti přivedou
svoje kamarády či kamarádky. Tradiční pouť bude letos 12. srpna. Během dětského
tábora je tábor uzavřen pro veřejnost. Před dětským táborem a po něm je tábor otevřen
pro rodinné dovolené. Členové A.H. mají slevu při pobytu v chatičkách (6 $/osobu na
den a děti do 12 let zdarma). Elektřina na vaření a sprchy s teplou vodou jsou v ceně.

Prezident Václav Klaus zÛstává nadále nejdÛvûryhodnûj‰í
politickou osobností v âesku. Zjistil to kvûtnov˘ prÛzkum
Centra pro v˘zkum veﬁejného mínûní (CVVM).
Klausovi vyjádﬁilo dÛvûru 68 procent dotázan˘ch. O tﬁi
procentní body men‰í dÛvûru má ombudsman Otakar Motejl.
52 procent lidí vyslovilo dÛvûru i ministryni obrany Vlastû
Parkanové (KDU-âSL).
PrÛzkum zjistil, Ïe se zv˘‰ila dÛvûra obãanÛ ve vicepremiéra
a pﬁedsedu KDU-âSL Jiﬁího âunka, kter˘ uÏ nûkolik mûsícÛ
ãelí podezﬁení z korupce. Nyní mu dÛvûﬁuje 26 procent
dotázan˘ch, coÏ je o deset procentních bodÛ více neÏ v
bﬁeznu.
Vrátil se tak na únorovou úroveÀ. Z pﬁedsedÛ stran
zastoupen˘ch ve Snûmovnû má nejvût‰í dÛvûru ‰éf zelen˘ch
a ministr Ïivotního prostﬁedí Martin Bursík, jemuÏ vûﬁí 36
procent lidí. Pﬁedsedovi âSSD Jiﬁímu Paroubkovi dÛvûﬁuje
33 procent a premiéru Mirku Topolánkovi 31 procent. Nejmen‰í
dÛvûru má Vojtûch Filip (KSâM).

***

Ministri spolupracovali s ·tB
BRATISLAVA, PRAHA. Spolupracovníkmi ·tB boli aj
prví federálni ponovembroví ministri vnútra a obrany Richard Sacher a Miroslav Vacek.
Vãera to v Prahe zverejnilo ãeské ministerstvo obrany.
Obidvaja boli tajn˘mi spolupracovníkmi Vojenskej
kontrarozviedky (VKR), ktorá spadala pod ·tB. Spolu s
nimi spolupracoval aj prv˘ ponovembrov˘ ‰éf nástupcu
VKR Vojenského obranného spravodajstva Jozef
âervá‰ek.
Ministerstvo obrany to zistilo potom, ão od roku 2004
skúmalo stovky dokumentov, ktoré boli pôvodne vìaka
âervá‰kovi urãené na skartáciu a na desaÈ rokov
zakonzervované a uloÏené mimo hlavnej budovy.
Marián Gula z Ústavu pamäti národa hovorí, Ïe medzi
novoobjaven˘mi spolupracovníkmi budú aj ºudia zo
Slovenska. Na základe nedávnej dohody ãeské
ministerstvo obrany predá slovenskému materiály o
Slovákoch vo Vojenskej kontrarozviedke. Ministerstvo
ich potom posunie Ústavu pamäti národa. „Oãakávame,
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Ïe sa tam môÏu nachádzaÈ podobné
mená,“ povedal Gula.
Sprístupæovanie materiálov vojensk˘ch
komunistick˘ch sluÏieb trvá dlh‰ie ako
civiln˘ch správ ·tB. Gula hovorí, Ïe jedn˘m
z hlavn˘ch dôvodov je to, Ïe zaãiatkom
deväÈdesiatych rokov pre‰li dokumenty
VKR, ktorú pôvodne riadilo ministerstvo
vnútra, pod ministerstvo obrany.
„Ministerstvo obrany nebolo vnímané ako
to, ktoré pracovalo proti vnútornému
nepriateºovi a jeho materiály neboli
vnímané, Ïe i‰li aÏ tak proti vnútornému
nepriateºovi, teda proti obãanom,“ povedal
Gula. Preto sa vraj najprv dohodlo, Ïe sa
sprístupnia materiály ·tB a aÏ potom
vojakov.
O tom, Ïe by sa sprístupnili materiály
vojenskej rozviedky, ktoré sú v Prahe, sa
nehovorí.
Dokumenty, ktoré sa na‰li v Prahe, mohli
maÈ vplyv na v˘sledok lustrácií a
bezpeãnostn˘ch previerok. Osoby, ktoré
sa v nich spomínajú, sa totiÏ vyhli
lustráciám.
Riaditeº
ãeského
vojenského
spravodajstva Milan Macák povedal, Ïe
bolo ÈaÏké zabrániÈ tomu, aby sa b˘valí
príslu‰níci Vojenskej kontrarozviedky
nepohybovali ìalej vo vojensk˘ch
spravodajsk˘ch sluÏbách.
„V tom ãase to boli jediní profesionáli.
Generácia nov˘ch spravodajcov sa musela
vychovaÈ,“ povedal Macák. Z nov˘ch
spisov napríklad vypl˘va, Ïe osoba, o ktorej
si mysleli, Ïe bola len preverovaná, v
skutoãnosti podpísala s Vojenskou
kontrarozviedkou spoluprácu.
Richard Sacher vãera povedal, Ïe má
lustraãné osvedãenie z rokov 1992, 2000
a 2005.
„Pokiaº
by
som
naozaj
bol
spolupracovníkom VKR, uÏ by sa o tom
muselo vedieÈ.“ Na priamu otázku, ãi s
VKR spolupracoval, Sacher neodpovedal.
Hovorca ministerstva obrany Vladimír
Gemela povedal, Ïe v‰etky materiály VKR,
ktoré mali vo svojej pôsobnosti, odovzdali
Ústavu pamäti národa.
Na otázku, ãi sú vo Vojenskom obrannom
spravodajstve e‰te nejakí b˘valí príslu‰níci
Vojenskej kontrarozviedky odpovedal, Ïe
postupujú podºa zákona o ochrane
utajovan˘ch skutoãností.
Ten hovorí, Ïe tak˘to príslu‰ník by nemal
dostaÈ
previerku
Národného
bezpeãnostného úradu.
Hoci na Slovensku neplatí lustraãn˘ zákon,
viaceré verejne ãinné osoby odi‰li zo
svojich funkcií potom, ão sa ukázalo, Ïe
spolupracovali s ·tB. âi sa v nov˘ch
dokumentoch, ktoré sa ÚPN chystá
zverejniÈ, objavia prekvapivé mená, zatiaº
nikto nevie. âo ÚPN zverejní: materiály
Vojenskej kontrarozviedky, ktoré po
rozdelení zostali na Slovensku. Na ich
zverejnení sa pracuje, práve teraz, ãasÈ
príslu‰níkov uÏ je na internete materiály
Vojenskej kontrarozviedky, ktoré
Slovensku za‰le âeská republika zoznam
v‰etk˘ch príslu‰níkov krajsk˘ch a
okresn˘ch správ ·tB. Doteraz zverejnil
len príslu‰níkov, ktorí v ·tB boli do roku
1989 a v‰etk˘ch príslu‰níkov XII. správy
·tB.
ÚPN uÏ zverejnil aj rozkazy ministrov
vnútra a viaceré dokumenty o jednotliv˘ch
prípadoch prenasledovania
Vojenská kontrarozviedka (VKR) bola pred
rokom 1989 treÈou správou ·tB a bola
podriadená ministerstvu vnútra.
Odhaºovala
agentov
cudzích
spravodajsk˘ch sluÏieb a zároveæ prenikala
do agentúrnych sietí nepriateºa, teda
západn˘ch krajín. Mala zabrániÈ tomu,
aby nikto z armády nezbehol na západ.

Jej súãasÈou bolo aj odhaºovanie takzvanej
ideologickej diverzie do armády a
objasæovanie mimoriadnych udalostí. Túto
ãasÈ jej práce poznajú veºmi dobre vojaci,
ktorí pri‰li s „kontrá‰mi“ do styku napríklad
pri spievaní anglick˘ch pesniãiek alebo pri
strate samopalu. V jej pozornosti boli
napríklad vÏdy kæazi, ktorí práve boli na
vojne.
ªubomír Morbacher z ÚPN v minulosti
opísal agentov VKR ako t˘ch, ktorí aj
„doná‰ali a informovali do najmen‰ích
podrobností o bezv˘znamn˘ch banalitách,
napríklad o tom, ak˘ vtip povedal ten-ktor˘
vojak pri odpratávaní snehu, alebo Ïe si
posÈaÏoval na príli‰ dlhé sluÏby v teréne
na hranici, prípadne tajne sledoval rakúsku
televíziu.“ ·tvrtého januára 1990 vláda
previedla VKR z pôsobnosti ministerstva
vnútra pod ministerstvo obrany. Jej
nástupníckou organizáciou je Vojenské
obranné spravodajstvo.
âeské ministerstvo obrany vyhlásilo, Ïe
VKR dokázala väã‰inu svojich pracovníkov
aj po roku 1989 úspe‰ne zaradiÈ do novej
spravodajskej sluÏby, dlhé roky utajovala
dokumenty, ktoré by t˘chto ºudí mohli
po‰kodiÈ.
V roku 2005 denník SME napísal, Ïe
b˘val˘m vojensk˘m kontrarozviedãikom
bol vedúci sluÏobného úradu na Úrade
pre normalizáciu Pavol ≈ uæuk a vtedaj‰í
prorektor Policajnej akadémie Jozef
Haladík. Obaja z funkcie odstúpili.
***

Okno do minulosti
Bratislava-sme/Peter Schultz-Archívy
politickej polície sú oknom, cez ktoré
spoznávame totalitnú minulosÈ. To je úãel a
zmysel. Z podstaty charakteru „zamatovej“
zmeny v‰ak pribúda objavov, ktoré vrhajú
nepríjemné svetlo na súãasnosÈ, alebo takpovediac - demokratick˘ ãas
predprítomn˘. A na to nie sme pripravení.
Odhalenie
ãeského
vojenského
spravodajstva, Ïe dvaja ministri prvej
federálnej vlády boli evidovaní ako agenti
Vojenskej kontrarozviedky, praÏsk˘ch
politikov do pozoru nepostavilo. Z kuloárov
toho vedia ãi tu‰ia mnoho. VerejnosÈ v
âesku i u nás by v‰ak potrebovala akúsi
osvetu, aby inváziu kostlivcov, ktorí z
otvoren˘ch archívov vypadávajú, vedela
spracovaÈ. KeìÏe Sacher i Vacek nastúpili
svoje ponovembrové kariéry na odporuãenie
Václava Havla, v âesku sa dá ãakaÈ ìal‰ia
vá‰nivá diskusia o transformaãnej role
exprezidenta. Ak nemáme uviaznuÈ v spleti
kon‰piraãn˘ch bludov napr. o „revolúcii
riadenej ‰piãkami ·tB“ (Ján Slota), ãi reãí o
nedôveryhodnosti archívov, aj na Slovensku
sa treba váÏne porozprávaÈ o faktoch i
fikciách, ktoré kolujú v súvislosti so
zväzkami.
***

31.5.2007

Medveìa chytili na ovocie
VYSOKÉ TATRY-SME- (wm)-Lesníci uÏ od
mája monitorovali pohyb túlavého medveìa
od Tatranskej Lomnice aÏ po Zamkovského
chatu a Hrebienok.
Hovorca ·tátnych lesov TANAP-u Marián
·turcel tvrdí, Ïe dvaapolroãné, pribliÏne 60
kilogramové medvedie mláìa sa vôbec nebálo
ºudí a hºadalo si potravu v ob˘van˘ch
oblastiach.
Mláìa sa chytilo do pasce v utorok veãer. Do
pripravenej klietky mu podhodili ovocie, na
ktoré sa nechalo nalákaÈ. Keì bol medveì v
klietke, lesník spustil padacie dvierka. Potom
mláìa uspali narkotizaãnou strelou.
Medveìa prevezú do Zoologickej záhrady v
Bojniciach.
„V Bojniciach strávi niekoºko t˘Ïdæov v
karanténe. Do prírody sa uÏ nevráti, pretoÏe
si príli‰ zvykol na ºudí, “ kon‰tatoval ·turcel.
***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

âekání na zázrak - detail

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

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

SLOVAKOTOUR
Letní v˘prodej!
Evropa ãeká!
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!
Ont. reg. # 1032252

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

Ing. Miroslav Princ, MBA
Retirement & Estate planning
• RRSP a investiãní fondy
• Îivotní a jiné poji‰tûní
• DaÀové v˘hody pro podnikatele
• Bezplatné konzultace

Freedom 55 Financial
divize London Life Insurance Company
Mississauga, ON

Tel. 905-276-1177 ext. 586
miroslav.princ@freedom55financial.com
www.freedom55financial.com
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Selanka pocitÛ, dojmÛ a skuteãností z jara roku 2007
Mám, bohuÏel, moÏnost na vlastní kÛÏi si
ovûﬁit pochybenost kanadského Imigraãního
systému. V podstatû díky nûmu odjeli jsme
letos na jaﬁe na Moravu, na kﬁtiny vnouãka,
kter˘ pﬁi‰el na svût téÏ v naivní víﬁe rodiãÛ,
Ïe jeho existence urychlí a usnadní jejich
sjednocení, ãecho-kanadského manÏela s
jeho moravskou chotí.
NeÏli se zmíním alespoÀ struãnû o dal‰í
náv‰tûvû rodné hroudy, rád bych poslouÏil
ãtenáﬁi uji‰tûním, Ïe proãítání a vyplÀování
imigraãních formuláﬁÛ, navzdory tomu, Ïe v
tomto pﬁípadû jde o kategorii sluãování rodin,
je bezmála ãirá kafkárna. Nad otázkami v
dotazníku zastavuje se rozum a ten, kdyÏ
znovu zaãne fungovat, vydá vcelku
oprávnûnou otázku, zda stejnou procedurou
musí projít tisíce ÏadatelÛ ne-evropského
pÛvodu. Sotva v‰ak ti dobráci, kteﬁí v letadle

pou‰tí svÛj pas do klosetu a ve Vancouveru
spûchají k dobﬁe jiÏ jim známému místu
ohlásit se jako politiãtí, reÏimem své zemû
pronásledovaní uteãenci a Ïadatelé o asyl.
Abych dlouho nezdrÏoval, uvedu jen
následující informaci. V prÛbûhu vyplÀování
sloÏitého formuláﬁe byl poÏadavek na
synovu manÏelku dostavit se k lékaﬁské
prohlídce (hlavnû tedy roentgenu) do Brna.
Z pochopitelného dÛvodu svého tûhotenství
poÏádala o odklad po narození dítûte, coÏ
tedy nijak nemûlo prÛbûh Ïádosti ovlivnit.
Mezitím ale toto jediné místo urãené k
roentgenu bylo pﬁesunuto do Prahy. Matinka
tedy se sv˘m otcem a malinkat˘m dûckem
musela jet z Luhaãovic do Prahy a dorazit
na místo pﬁed 12:30 hodinou. To se podaﬁilo.
Leã cestou zpût byla na dálnici havárie a
trojice strávila dvû hodiny v autû na solidní

Hotel Questenberk, Úvoz 15, 110 00 Praha - 1 Hradãany, tel.: 220 407 600
Provozovatel: D.A.M.O. s.r.o., K vinicím 386. 160 00 Praha 6
Zapsáno v obchodním rejstﬁíku, vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze oddíl C,
vloÏka 20351
IâO 49 24 25 12 DIâ 006- 49 24 25 12

Kam v Praze?
Hotel Questenberk - v budovû z dob vlády Rudolfa II. (1610 ), kter˘ se
nachází mezi Strahovsk˘m Klá‰terem a Loretánsk˘m námûstím - 500 m od
PraÏského Hradu Vás srdeãnû zve ke strávení pﬁíjemn˘ch chvil ve ”staré
vlasti ” .
Nabízíme komfort spojen˘ s neopakovateln˘m v˘hledem na panorama
praÏsk˘ch památek z hotelov˘ch pokojÛ - za pﬁijatelné ceny.
Hotel Questenberk vznikl po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2003 v budovû,
kterou nechal postavit první praÏsk˘ Opat Kaspar Questenberk..
PROTECTUI PAUPERUM - BLIÎNÍM KU PROSPùCHU - to byl jeho
zámûr a v dne‰ní uspûchané dobû se i my snaÏíme naplÀovat jeho my‰lenky,
slouÏit jako oáza klidu pro krajany, kteﬁí se rádi vracejí ke sv˘m koﬁenÛm....
Nabízíme Vám 30 pokojÛ, vybaven˘ch rustikálním dﬁevûn˘m nábytkem,
vybaven˘ch ve standardu 4*. V‰echny pokoje jsou vybaveny kouﬁov˘m a
poÏárním detektorem. Nekuﬁácké pokoje a pokoje pro alergiky jsou
samozﬁejmostí.
Dal‰í informace získáte na na‰ich stránkách : www.questenberk.cz
Pi‰te, volejte ! hotel@questenberk.cz, nebo 011-420 220 407 600,
GSM : 011-420 605 243 235.

sluneãní v˘hni. Pár t˘dnÛ star˘ ho‰ík musel
b˘t vysvleãen do naha a konej‰en.
Rád bych vûdûl, zda takov˘ ortel musí
podstupovat v‰ichni Ïadatelé-Ïadatelky o
imigraci do Kanady. Proã rentgenov˘ snímek
z jakékoli nemocnice, s ovûﬁením a
podpisem rentgenologa, kanadsk˘m
úﬁadÛm nestaãí?
***
Nûkdy se jeden dozví pﬁekvapující názor,
Ïe za vlády oné jediné neslavné strany to
vlastnû v âechách a na Moravû nebylo
zase tak ‰patné, ba snad i lep‰í. Tomu, kdo
stráví v âechách byÈ jen nûkolik dnÛ a i
navzdory tomu, Ïe si mÛÏe v hojném tisku
pﬁeãíst dosti o tom, co nepûkného se v zemi
v nov˘ch podmínkách dûje za pﬁihlíÏení ba
pﬁímo úãasti politikÛ, pokud má jen trochu
soudnosti a pamûÈ mu slouÏí alespoÀ
prÛmûrnû, nezb˘vá neÏ úÏas nad tím, Ïe
takov˘ názor mÛÏe dneska existovat.
Nebudu se rozepisovat o mnoh˘ch,
soudnému ãlovûku notoricky znám˘ch
zmûnách a promûnách v Ïivotû obãanÛ, v
promûnû ãesk˘ch, moravsk˘ch a jistû i
slovensk˘ch mûst a vesnic ze ‰edav˘ch a
chátrajících v místa vkusná a reprezentativní,
bohatá nejen na hostince, ale i kulturu,
místa v‰eobecnû k náv‰tûvû lákající. O
svobodû slova, cestování kamkoli, o
podnikání ani nemluvû. O tom, Ïe skonãilo
udavaãství domovních dÛvûrnic a jin˘ch
pochyben˘ch charakterÛ, coÏ jednoho
mohlo dostat na nûkolik let do vûzení nebo
znemoÏnit solidnûj‰í vzdûlání. Tohle v‰e je
normálnímu ãlovûku dobﬁe známo. K
takovému názoru ani nemusel b˘t uvûznûn
deset let v Leopoldovû. A pﬁece jsou i tací...
K obnovû demokracie a kapitalismu do‰lo
v b˘valém socialistickém âeskoslovensku
pﬁed 18 lety. Je to doba nesrovnatelnû
krat‰í neÏ existence stejného systému v
Kanadû. Prvnû od odchodu v roce 1968
jsem svou domovinu nav‰tívil v roce 1990,
pak nûkolikrát v letech dal‰ích. Zmûny, jaké
jsem vidûl, byly nemalé, radostné, snadno
pozorovatelné i natvrdlému. ¤íká se, Ïe
nejen chlebem Ïiv je ãlovûk. Je to znaãnû
zjednodu‰ená ﬁeã. Pﬁesto v‰ak si myslím,
Ïe navzdory i tûm ménû pﬁízniv˘m
v˘sledkÛm
shora
uvedeného
zjednodu‰eného porovnání, obãan âeské
republiky mÛÏe b˘t s v˘vojem v onûch
uplynul˘ch 19 letech vcelku spokojen, pokud
mu tedy pamûÈ slouÏí.

Projdu-li se Prahou a stejnû tak
Vancouverem, moje pocity jsou rÛzné.
Pravda, ve Vancouveru v poslední dobû má
jeden dobﬁe postaráno o koncerty klasické
hudby a není tu ani nedostatek jazzov˘ch
barÛ. Zato ale stále znaãn˘ nedostatek
takov˘ch pﬁíjemn˘ch a vkusn˘ch míst, bister,
pivnic a restaurací, jaké jsou v Praze v
hojnosti. Stejnû tak divadla a kina. Tady,
otevﬁe-li se nûkde pﬁíjemn˘ podnik, kde
jeden si mÛÏe dát co hrdlo ráãí, po znaãn˘ch
byrokratick˘ch obtíÏích a finanãních
nákladech na licenci, je to veliká sláva a lze
se o tom doãíst i v novinách ... zatímco
takové vûci jsou v Praze a i jin˘ch ãesk˘ch
mûstech bûÏnou samozﬁejmostí. A za
zmínku stojí, Ïe v‰echna místa vlídného
pohostinství nemohou si naﬁíkat na
nedostatek klientely a zákaznictva.
***
Politici v âechách si rozhodnû nepoãínají
tak, jak by si ten, kdo je volil, pﬁál. Ale etika
poklesla dnes natolik, Ïe povûst a reputace
politikÛ valem klesá nejen v âR, ale i v
Kanadû, ãi Spojen˘ch státech americk˘ch i
evropsk˘ch. Nemusím chodit daleko, v
Britské Kolumbii si vláda odsouhlasila témûﬁ
tﬁiceti procentní zv˘‰ení platÛ, bez ohledu
na mnohem niÏ‰í inflaci a jiné faktory. Jakoby
si ﬁekli, Ïe kdyÏ stavební obor dnes kvete a
ti v nûm pÛsobící si dost vydûlají, pánové ve
Viktorii nemohou zÛstat pozadu. Problém
není pﬁidání, ale jeho astronomická v˘‰e.
Ale abych si nepoãínal jako kverulant ... na
penzi jsem dostal asi o deset dolarÛ mûsíãnû
navíc. Vystaãím si pﬁipomínkou onoho Malé
ryby taky ryby. A Ïe vlastnû peníze nejsou
v‰echno, aã je tûÏko ﬁíct jak a kdy se tímhle
rãením jeden mÛÏe konej‰it a uklidÀovat...
Docela na závûr: Kdybych se vrátil do své
domoviny podobnû, jak to mnozí z tûch, co
dﬁíve ode‰li a teì to uãinili, s ohledem na to,
Ïe ve‰keré moje pﬁíjmy (t.ã.tedy jen penzijní)
byly by snad v poﬁádku posílány do âech,
nemohl bych si vûru stûÏovat. Za
pﬁedpokladu, Ïe bych nevûnoval pozornost
poãínání mnoha poslancÛ ba i vedoucích
politick˘ch stran. Îe bych si jen uÏíval penûz
pﬁeveden˘ch z kanadsk˘ch fondÛ na ãs.
koruny pﬁíjemn˘m zpÛsobem, nákupem
knih, obloÏen˘ch chlebíãkÛ skvûlé jakosti,
náv‰tûvou divadel. (Ov‰em, za
pﬁedpokladu, Ïe bych si sehnal solidní, byÈ
skrovné bydlo.) Obãas v˘letem do krásné
ãeské krajiny. Mûl bych oproti jin˘m tu
v˘hodu, Ïe komunisti nám nevzali ani dÛm,
ani statek, ani továrnu, tedy byl bych prost
byrokratick˘ch starostí jak majetek dostat
zpût. (B˘t nulou, nobody, jak se tady ﬁíká,
mÛÏe mít nûkdy taky svÛj pÛvab). Jedin˘m
m˘m postihem bylo fale‰né sdûlení, Ïe mÛj
otec mûl obchod (zatímco byl
zamûstnancem druÏstev Bratrství) a moje
lep‰í vzdûlání se opozdilo o dva roky. Co do
svûdomí mohl bych se py‰nit tím, Ïe otec
nebyl nikdy v Ïádné stranû a já bûhem
studia na âVUT nabídku stát se alespoÀ
kandidátem té strany, odmítl. K tomu tﬁeba
dodat, Ïe odmítnutí nemûlo Ïádné následky.
Ano, jsem si jist, Ïe po zmûnû pomûrÛ v
roce 1989 mohlo se leccos udûlat jinak,
spravedlivûji vÛãi tûm, kdoÏ byli 40 letou
diktaturou postiÏeni, stejnû jako pro
solidnûj‰í, korupce a podvodÛ prosté zmûny.
Îe se tak nestalo v plné míﬁe, je ‰koda. Kdo
za to mÛÏe? Havel, Klaus? NeodváÏím se
ﬁíci, z pochopiteln˘ch dÛvodÛ, Ïe dûní v âR
sleduji jen v krajanském tisku a Literárních
novinách. A Ïe v tûchto vûcech nejsem
odborník.
A kdyÏ tam pﬁijedu, mám na starosti
pﬁíjemnûj‰í vûci. Jsou dostupné a není jich
málo.
Ale místo v tûchto novinách je cenné a tak
radûji konãím s pﬁáním dobré pohody pro
jejich odbûratele.
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Kosmick˘ cyklista
Tento pﬁíbûh vznikl v roce 1981, kdyÏ
jsem byl prvním rokem v Kanadû. Toto je
4. pokraãování
XXXVI
Pﬁi‰el den pravdy. Závod Praha-Karlovy
Vary-Praha. Pﬁíslu‰ník VB mûl
odstartovat, ale nûjak se na nûj v‰ichni
vyka‰lali, a tak se ozval pouze zoufal˘
hlas z reproduktoru: „Oni si odstartovali
sami“. Má‰ pár centimetrÛ nalevo, pár
centimetrÛ napravo a ‰lape‰, nejede se
ani rychle, ani pomalu, Pak se to zaãlo
trhat a já zÛstal nûkde vzadu. Jel jsem si
sv˘m tempem, za nûkoho jsem se schoval
a nûkdo se obãas schoval za mne. Opût
byl protivítr, ale tentokrát jsem mûl dost
zku‰eností, abych se nevyãerpal hned
na zaãátku. Na osmdesátém kilometru
jsem se najedl. Pﬁi‰lo nûkolik táhl˘ch
kopcÛ a prudk˘ sjezd do VarÛ. Jeli jsme
spolu s nûjak˘m Mirkem z Kralup. Ve
Varech obãerstvení a na panoramû nás
pﬁedjeli profesionálové. Byli nadupaní.
Zpátky se jelo s vûtrem v zádech. V
¤evniãovû jsem si dal pivo a v‰echny
jsem nechal odjet. Do Prahy jsem jel uÏ
sám s vûtrem v zádech. Nûkdo zÛstal za
mnou. Vût‰ina byla v‰ak pﬁede mnou.
Tuhle cestu ze Slaného jsem znal
dokonale. Trochu se zmûnila za tu dobu,
co jsem byl v kriminále. Pﬁi‰lo leti‰tû a
nádhern˘ vjezd do Prahy pﬁes Divokou
·árku. V cíli mne ãekal Honza. Ten
Honza, kter˘ teì ãeká na soud na
Pankráci. Dostal jsem vysvûdãení a první
medaili ve svém Ïivotû. ZároveÀ tam
ãepovali desítku Smíchov, Nûkdo mi ze
srandy nabídl Royku a já ji vychutnal.
Málokdy jsem vychutnával cigaretu jako
tehdy.
XXXVII
Ve Frísku jsem potkal Barbaru a Rafiho.
Objevil v jednom postranním krámku
originál Picassa a dojel jsem s nimi do
Vancouveru. Je‰tû na leti‰ti mnû dal
Honza Kozlík adresu své sestry Blanky v
Severním Vancouveru. Chtûl jsem se u
ní zastavit. Rafi, kter˘ je velice starostlivej,
mne odmítl vysadit uprostﬁed Vancouveru
a tak mne tam dovezl. KdyÏ jsme tam
dojeli, byla tam místo baráku pouze díra
v zemi. V telefonním seznamu
pochopitelnû nebyli a tak jsem hledal
druhou adresu, nûjací Rezkovi. A teì
zaãal Rafael úﬁadovat, Ïe mne nemÛÏe
nechat v mûstû. Chtûl jsem mu vysvûtlit,
Ïe si prohlédnu Vancouver a Ïe pak
pojedu dál. KdyÏ jsem se dovolal k tûm
Rezkov˘m, tak to byli nûjací jiní Rezkovi,
kteﬁí byli noví a ti mne pozvali k sobû a tak
mûl Rafael pocit, Ïe mne pﬁedal do
správn˘ch rukou. Jeli jsme kolem
stadionu, kde hrál Vancouver svoje
exibiãní utkání proti Neapoli. UÏ skoro
rok jsem nevidûl Ïádn˘ fotbal a asi rok
je‰tû neuvidím, ale musel jsem jet k lidem,
které jsem neznal. Byli milí. Dovûdûl jsem
se spoustu nového o Vancouveru a pak
jsem teprve svobodnû vyrazil do
veãerního Vancouveru. Vûci jsem uloÏil
na autobusovém nádraÏí. Jak jsem
procházel mûstem, tak na jedné hlavní
ulici bylo stra‰nû moc Ïenskejch. A dvû
se mezi sebou praly. Jedna byla pûkná a
ta KO tu druhou. Do souboje dvou Ïen se
muÏ nemÛÏe vloÏit. Myslím, Ïe ani v tom
pﬁípadû, kdyby to byla jeho vlastní Ïenská,
protoÏe chlapi respektují jakási pravidla
boje a kdyÏ jeden vytáhne nÛÏ, tak je to
jaksi na okraji, ale stále je to v pravidlech.
Îensk˘ boj mÛÏe pouze sledovat. VÏdy
je to komické. Îeny totiÏ na sebe berou
de‰tníky a mlátí se kabelkami. Problém o

kter˘ ‰lo, Ïe ta o‰klivá té hezké vyfoukla
nûjakého ‰ámstra, coÏ tu hezkou
dvojnásob na‰tvalo a nepomohlo ani
du‰ování té o‰klivé, Ïe to je pﬁece
kamarád.
A jak jsem to tak pozoroval, tak ke mnû
pﬁistoupila taková blonìatá sleãna a
zeptala se mne, jestli bych ji nechtûl jako
spoleãnici za 100 dolarÛ. Tak jsem se
uklonil a ﬁekl jsem jí, Ïe je velice hezká
dáma, ale Ïe jsem chud˘ jako kostelní
my‰. Upﬁímnû mne politovala a ‰la ﬁe‰it
nûjaké existenciální problémy se svou
kolegyní a já ‰el do hospody, kde nûjaká
skupina hrála staﬁiãké Beatles. Bylo tam
dost IndiánÛ, ale skoro v‰ichni byli opilí.
Pivo tam stálo 2,50 dolaru. Pak jsem si
prohlídl Vancouver. Ráno otevﬁeli
autobusové nádraÏí. Vyzvedl jsem si vûci
a mûstsk˘m autobusem jsem odjel asi 20

km za mûsto.
XXXVIII
Po tom závodû Praha-Karlovy VaryPraha mnû nûjak natekl jazyk a vÛbec
mnû nebylo moc dobﬁe. Tak jsem nûjak˘
den zÛstal doma. Naplnilo se tedy
proroctví slepého mládence pana ÎiÏky z
Jehlic, abych si pﬁed Václavem hﬁál játra.
XXXIX
Ve Vancouveru poﬁád pr‰í, a tak i kdyÏ
jsem vyjel na cestu pr‰elo. Nejprve se
jede na v˘chod jako na Calgary. Asi po
100 km se cesty rozdvojí a tam jsem si
uvûdomil, Ïe moje Adidasky uÏ nestojí za
nic. Zaãal jsem pﬁem˘‰let o tom, Ïe si
koupím nové. Kdoví kolik tam na severu
budou stát. A tak jsem skoãil na kafe a
tam prodávali také zaruãenû indiánské
mokasíny k neroztrhání se zárukou.
Vypadaly pûknû a tak jsem hodil adidasky

do ko‰e, pﬁiplatil k cenû ‰estiprocentní
daÀ a obul si mokasíny. Za chvíli pﬁestalo
pr‰et a já chytil asi 200 km stop. KdyÏ
jsem vylezl z auta, uÏ zase pr‰elo. Nevadí,
mám krásné mokasíny a jak jsem ‰el po
silnici, tak mnû v nich zaãlo ãvachtat.
Zaklel jsem a vzpomnûl jsem si na svoje
pion˘rky, které vydrÏely o nûjak˘ t˘den
déle. Kdyby se neudûlal na obou Ïralok,
asi bych je pouÏíval dodnes.
XL
A jak jsem projíÏdûl v˘chodními âechami,
tak jsem se najednou objevil na Moravû
v Jimramovû. Marnû jsem hledal dÛm, v
kterém jsem pﬁed ‰estadvaceti lety bydlel,
Po levé ruce Sedli‰tû. Za barákem byl
potok. S krávami se jezdilo na pole. A já
mûl jít na podzim do první tﬁídy.
Pokraãování nûkdy pﬁí‰tû.
***
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kterém
volali fanou‰ci.
Pﬁed osmnácti
lety to zaÏili je‰tû jako hráãi
SparÈané
navíc poprvé
od roku právû
1989
nynûj‰í prezident
klubu Chovanec,
slaví
tedyasistent
triumf vSiegl.
lize i domácím
trenérdouble,
Bílek i jeho
poháru.
Pﬁed
osmnácti
lety to doprovodí
zaÏili je‰tûz
Do pﬁedkola
Ligy
mistrÛ Spartu
druhé hráãi
pﬁíãky Slavia,
na jihu porazila
jako
nynûj‰íkterá
prezident
klubu
âeské
Budûjovice,
ligou
Chovanec,
právûv jejichÏ
trenérdresu
Bílekse is jeho
louãil
legendární
Poborsk˘.
JelikoÏ
Mladá
asistent Siegl.
Boleslav
po pﬁestávce
ãtyﬁmi
brankami
zdolala
Do pﬁedkola
Ligy mistrÛ
Spartu
doprovodí
Liberec, poﬁadí na 2.-4. místû urãila
z druhé pﬁíãky Slavia, která na jihu porazila
minitabulka vzájemn˘ch zápasÛ, z níÏ nejlépe
âeské
Budûjovice,
v jejichÏS.dresu se s
vy‰li hráãi
druhého praÏského
ligou
louãil
legendární
JelikoÏ
Mladé Boleslavi pondûlníPoborsk˘.
v˘hra zaruãila
tﬁetí
Mladá
po pﬁestávce
ãtyﬁmi
pﬁíãku aBoleslav
spolu s poraÏen˘m
pohárov˘m
brankami
zdolala Liberec,
poﬁadí
2.-4.
finalistou Jabloncem
i místenku
do na
Poháru
UEFA. urãila
Na obhájce
titulu Liberec
zbylo aÏ
místû
minitabulka
vzájemn˘ch
ãtvrté
místo
a Intertoto
zápasÛ,
z níÏ
nejlépe cup.
vy‰li hráãi druhého
„Liberci
jsem
pﬁál
praÏského S. druhé místo kvÛli kamarádovi
a
b˘valému
spoluhráãi
Laviãkovi
na jeho
Mladé
Boleslavi
pondûlní
v˘hra zaruãila
stﬁídaãce. Je mi jedno, kolikátá je Slavia,
tﬁetí pﬁíãku a spolu s poraÏen˘m
hlavnû Ïe nám kouká na paty,“ prohlásil Bílek,
pohárov˘m
finalistou
Jabloncem
kter˘ zﬁejmû je‰tû
tento t˘den
prodlouÏí svÛji
místenku
do
Poháru
UEFA.
Na obhájce
kontrakt na Letné. „Je konec sezóny,
tak dva
titulu
Liberec
zbylo
aÏ ãtvrté
místo
a
dny oslavám
vûnovat
mÛÏeme,“
uzavﬁel
trenér
Intertoto
cup.t˘mu.
mistrovského
Kdyby nûkdo
slávistÛm
„Liberci
jsem ﬁekl
pﬁál skalním
druhé místo
kvÛliv
pﬁedposledním
patnáct spoluhráãi
minut pﬁed
kamarádovi a kole
b˘valému
koncem,
Slavia
hrát v Je
pﬁedkole
ligy
LaviãkoviÏena
jeho bude
stﬁídaãce.
mi jedno,
mistrÛ,
tak
by
ho
i
ti
nejvûrnûj‰í
pokládali
za
kolikátá je Slavia, hlavnû Ïe nám kouká
cvoka. V tu dobu Boleslav prohrávala v Mostû
na paty,“ prohlásil Bílek, kter˘ zﬁejmû
0:1 a Slavia se Zlínem doma rovnûÏ 0:1.
je‰tû
t˘den
prodlouÏí
Trenértento
Slavie
Jarolím
v‰aksvÛj
byl kontrakt
osvícen
na
Letné.
„Je
konec
sezóny,
tak
dva
dny
zvlá‰tním vnuknutím a poslal na
hﬁi‰tû
oslavám
vûnovat
mÛÏeme,“
uzavﬁel
mladíãka Davida
Kalivodu.
Ten bûhem
minuty
trenér
mistrovského
t˘mu.
vyrovnal
a vzápûtí otoãil
skôre. Ve stejnou
dobu se
podaﬁilo
Kdyby
nûkdo
ﬁekl mladoboleslavskému
skalním slávistÛm v
Kyselovi
srovnat
v Mostû,
coÏ
pﬁedposledním
koleskóre
patnáct
minut pﬁed
paradoxnû
pomohlo
Slavii,
protoÏe
po
29.
koncem, Ïe Slavia bude hrát v pﬁedkole
kole
mûla
stejnû
bodÛ
jako
Boleslav
a
o
tﬁi
ligy mistrÛ, tak by ho i ti nejvûrnûj‰í
ménû neÏ Liberec. Liberec v‰ak hrál v
pokládali za cvoka. V tu dobu Boleslav
posledním kole v Boleslavi a vzhledem k
prohrávala
v Mostû
0:1rozhodly
a Slaviapﬁi
serovnosti
Zlínem
tomu, Ïe vysoko
prohrál
doma
rovnûÏ
0:1.
Trenér
Slavie
Jarolím
bodÛ vzájemné zápasy, které vyznûly ve
v‰ak
byl osvícen
prospûch
Slavie. zvlá‰tním vnuknutím a
poslal na hﬁi‰tû mladíãka Davida Kalivodu.
V˘sledky
29.kolo:
Sigma
Olomouc-Sparta
0:2
Ten
bûhem
minuty
vyrovnal aPraha
vzápûtí
(0:0),
Branky:
Horváth,
Kuliã;
otoãil 10482
skôre.divákÛ.
Ve stejnou
dobu
se podaﬁilo
Viktoria
PlzeÀ-Jablonec 1:0
(0:0) 3749srovnat
divákÛ.
mladoboleslavskému
Kyselovi
Branka:
Fillo;
Slovácko-Marila
Pﬁíbram
2:0
skóre v Mostû, coÏ paradoxnû pomohlo
(2:0) 3730 divákÛ. Branky: Görner, BroÏík;
Slavii, protoÏe po 29. kole mûla stejnû
SIAD Most-Mladá Boleslav 1:1 (1:0) 4139
bodÛ
jako Boleslav
a o tﬁiSlavia
ménû
neÏ
divákÛ.Branky:
Prá‰il - Kysela;
PrahaLiberec.
Liberec
v‰ak
hrál
v
posledním
Tescoma Zlín 2:1 (0:0) 3086 divákÛ. Branky:
kole
v Boleslavi
a vzhledem
k tomu, Ïe
Kalivoda
2 - Kraus;
Slovan Liberec-Teplice
vysoko
prohrál
rovnosti
bodÛ
2:0 (2:0)
8700rozhodly
divákÛ. pﬁi
Branky:
Hodúr,
Brezinsk˘; zápasy,
Baník Ostrava-Dynamo
â.
vzájemné
které vyznûly ve
Budûjovice
5:1 (4:0) 4835 divákÛ. Branky:
prospûch Slavie.
Magera
2, Stﬁihavka, Rajtoral, Cigánek V˘sledky
âern˘
;
Brno-Kladno
1:0 (0:0) 2750 divákÛ.
29.kolo: Sigma Olomouc-Sparta
Praha
Branka: Vrána,
0:2 (0:0), 10482 divákÛ. Branky: Horváth,
30.kolo: Teplice-Baník Ostrava 1:2 (1:1) 3010
Kuliã;
1:0 (0:0)
divákÛ.Viktoria
Branky: PlzeÀ-Jablonec
Verbíﬁ - Marek, Stﬁihavka;
3749
divákÛ.
Branka:
Fillo;
SlováckoDynamo â. Budûjovice Slavia Praha 1:2 (0:2)
Marila
Pﬁíbram
2:0 (2:0)
3730 -divákÛ.
5688 divákÛ.
Branky:
Táborsk˘
Vlãek,
Branky:
BroÏík; SIAD Most-Mladá
Kalivoda;Görner,
Mladá Boleslav-Slovan
Liberec 4:0
(0:0) 50001:1
divákÛ.
2, Holub,
Boleslav
(1:0)Branky:
4139 Kysela
divákÛ.Branky:
Kopic;
Zlín-Sigma
Olomouc 1:1 (0:0)
Prá‰il Tescoma
- Kysela;
Slavia Praha-Tescoma
2643
Branky:
ZboÏínek
- ·kerle;
Marila
Zlín divákÛ.
2:1 (0:0)
3086
divákÛ.
Branky:
Pﬁíbram-Brno
0:1
(0:1)
1620
divákÛ.
Branka:
Kalivoda 2 - Kraus; Slovan LiberecZelenka; Jablonec-Slovácko 3:1 (0:0) 2750
Teplice 2:0 (2:0) 8700 divákÛ. Branky:
divákÛ. Branky: Fukal, Smí‰ek, Nulíãek Hodúr,
Brezinsk˘;
Baník
Racko; Sparta
Praha SIAD
MostOstrava5:0 (2:0)
Dynamo
â.
Budûjovice
5:1
4835
19102 divákÛ. Branky: Kuliã 2,(4:0)
Do‰ek
2,
divákÛ.
Branky: Magera
Kisel; Kladno-Viktoria
PlzeÀ 2,
1:1 Stﬁihavka,
(0:1) 2150
Rajtoral,
Cigánek
- âern˘
; Brno-Kladno
divákÛ. Branky:
KaciáÀ
- Pilaﬁ;
***

Koneãná tabulka
1. Sparta
2. Slavia
3. Boleslav
4. Liberec
5. Brno
6. PlzeÀ
7. Ostrava
8. Teplice
9. Jablonec
10. Budûjovice
11. Kladno
12. Most
13. Zlín
14. Olomouc
15. Pﬁíbram
16. Slovácko

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

18
17
17
16
13
12
12
11
9
9
7
5
5
6
3
3

8
7
7
10
7
10
10
9
11
7
10
16
12
8
12
10

4
6
6
4
10
8
8
10
10
14
13
9
13
16
15
17

44:20
44:23
48:27
44:22
34:32
35:29
43:33
44:39
31:32
28:46
23:37
31:41
21:34
29:43
15:37
20:39

62
58
58
58
46
46
46
42
38
34
31
31
27
26
21
19

Súboj o tretie miesto
vyznel pre Slovan
BRATISLAVA - sme- so-. M·K Îilina sa stal
uÏ v prdposlednom kole majstrom a
víÈazstvom 4:0 nad RuÏomberkom to len
potvrdil. Malo to jednu chybu krásy, Îiline
ch˘bal gól k stovke dosiahnut˘ch zásahov v
súÈaÏi a ·estákovi gól k dobehnutiu Oravca
na ãele tabuºky strelcov.
Îilina získala ‰tvrt˘ triumf v najvy‰‰ej súÈazi
a dobehla v ich zbierke Slovan Bratislava.
Ten v poslednom stretnutí zdolal Senec 4:1,
hoci prehrával 0:1 a predbehol RuÏomberok.
Belasí budú hraÈ Intertoto Cup.
V Banskej Bystrici tréner Ladislav Molnár
oznámil, Ïe ako tréner v Dukle skonãil.
V predkole Ligy majstrov hrá Îilina, v Pohári
UEFA Artmedia a víÈaz Slovenského pohára,
ligov˘ nováãik ViOn Zlaté Moravce.
V samostatnom Slovensku je ‰esÈ klubov,
ktoré získali tituly. Po ‰tyri Îilina a Slovan,
po dva 1. FC Ko‰ice a Inter Bratislava, po
jednom RuÏomberok a Artmedia.
Z nich sa vãera Inter pridal ku Ko‰iciam,
ktoré pred pár rokmi ligu opustili. Inter
vypadol po tretí raz v histórii.
Pohár SME/Práca získal Tomá‰ Oravec z
Artmedie so 16 gólmi, pred dvojicou ·esták
(Îilina) - Masaryk (Slovan) s 15 zásahmi..
11. kolo: FC Nitra - Slovan Bratislava 0:2
(0:1), Góly: 45. Chlebek, 90. Breznaník,
2359 divákov. Dukla Banská Bystrica - MFK
RuÏomberok 1:2 (1:1). Góly: 30. Rendla 24. Dvorník, 56. Peter Farka‰ (vlastn˘).
Artmedia Bratislava - MFK Ko‰ice 3:2 (1:2)
Góly: 33. G. Straka, 58. âi‰ovsk˘, 90.+ J.
Kozák - 10. J. Novák, 13. Kolbas. 410
divákov. FC Senec - M·K Îilina 0:5 (0:3)
Góly: 31. a 87. JeÏ, 14. Devát˘, 41. ·tyvar,
68. Vladaviã. 724 divákov
12. kolo: MFK RuÏomberok - FC Nitra 1:0
(0:0) Gól: 52. Rák (z 11m), 1850 divákov.
M·K Îilina - Dukla Banská Bystrica 5:0
(5:0). Góly: 2. a 9. ·esták, 8. JeÏ, 35. Devát˘,
45+ ·tyvar. 6585 divákov. Slovan Bratislava
- Artmedia Bratislava 3:1 (1:0). Góly: 34.
Ibragimov, 72. Hanek, 90.+ ª. Meszáro‰ 67. Guédé, MFK Ko‰ice - FC Senec 0:0,
450 divákov.
13. kolo: Dukla Banská Bystrica - MFK
Ko‰ice 0:1 (0:1) Gól: 37. Kolbas, 1108
divákov. MFK RuÏomberok - Slovan
Bratislava 1:1 (0:0). Góly: 85. J. Maslo - 50.
Masaryk. 3215 divákov. FC Senec Artmedia Bratislava 2:2 (1:0) Góly: 23.
Augustín, 65. E. Takáã - 90.+ Halenár, 90.+
Tchuﬁ, ÎK: 55. Moughfire, 48. Matej Kováã,
54. Ekhardt - 36. Tchuﬁ, 609 divákov. FC
Nitra - M·K Îilina 0:2 (0:0) Góly: 47. Vr‰iã,
60. ·esták, 1985 divákov.
14. kolo: Artmedia Bratislava - Dukla Banská
Bystrica 3:1 (1:0), MFK Ko‰ice - FC Nitra 3:0
(2:0), Slovan Bratislava - FC Senec 4:1
(1:1), M·K Îilina - MFK RuÏomberok 4:0
(3:0).
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Inter v Moãenku prepadol
a vypadol
BRATISLAVA-SME (o‰) Predpoklady o
v˘hre favorita nevy‰li. Inter Bratislava, ktor˘
mal osud vo svojich rukách, zlyhal na ihrisku
v Moãenku, herne absolútne prepadol a po
tretí raz vo svojej histórii vypadol z najvy‰‰ej
súÈaÏe. Predt˘m v sezónach 1972/1973 a
1986/1987.
Po prv˘ raz vo svojej histórii bude hraÈ v
najvy‰‰ej súÈaÏi ViOn Zlaté Moravce, víÈaz
Slovenského pohára, pre ktorého bola
sezóna dvojnásobne úspe‰ná. V poslednom
stretnutí remízoval doma s Trenãínom a oba
tímy si t˘mto spôsobom udrÏali postavenie
v prvej ‰tvorke.
Spolu s nimi budú v najvy‰‰ej súÈaÏi hraÈ aj
Trnava a Dubnica, ktoré si to potvrdili uÏ v
predchádzajúcom kole. Dubnica v‰ak v
poslednom zápase vysoko 1:5 prehrala v
Rimavskej Sobote. Trnava pri rozlúãke s
trénerom Ivanom Huckom zdolala ·aºu 1:0.
Nov˘ roãník súÈaÏe sa zaãne 14. júla.
***
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Reprezentace se chystá na
Wales v horském azylu
Poprvé od bﬁeznové aféry po zápase s
Nûmeckem se se‰la ãeská fotbalová
reprezentace. Po dopoledním srazu v
pﬁísnû stﬁeÏeném praÏském hotelu
Crowne Plaza zbrojí t˘m na sobotní duel
kvalifikace ME s Walesem v Jablonci.
Na Stﬁelnici, která je domovem
jabloneckého klubu, absolvovalo v‰ech
devatenáct nominovan˘ch první trénink.
Na ãerstvém horském vzduchu, s
v˘hledem na nedalek˘ Je‰tûd, panovala
na zeleném paÏitu dobrá nálada. S t˘mem
dokonce lehce trénoval i Karel Poborsk˘,
nov˘ vedoucí muÏstva. Do‰lo od minulého
srazu k nûjak˘m zmûnám reÏimu? „ReÏim
je dobr˘, akorát se musí dodrÏovat. Nûco
jsme si naznaãili, s hráãi jsem zatím
mluvil asi deset minut. Vrátíme se k tomu
ve ãtvrtek, ale nûjaké podstatné zmûny
nebudou,“ ﬁekl vpodveãer na tiskové
konferenci trenér Karel Brückner.
„V hotelu Bﬁízky jsme teì jen dva dny,
není to Ïádná zmûna, Ïádné potrestání,
jak se nûkde objevilo. VÏdyÈ jsme tady
byli pﬁed kaÏd˘m zápasem, kter˘ jsme
hráli v Liberci nebo Jablonci. Máme tu
v‰echno, co potﬁebujeme. O zmûnû
hotelu se mÛÏeme bavit aÏ pﬁi dal‰ím
srazu,“ prohlásil brankáﬁ Petr âech.
Jedin˘m nováãkem v t˘mu je
mladoboleslavsk˘ útoãník Lubo‰ Pecka.
Na sraz pﬁijel s klubov˘m spoluhráãem
Markem Matûjovsk˘m. „Byl jsem tro‰ku
nervózní, ale pﬁijetí probûhlo v pohodû.
Vlítnul jsem do toho rovn˘ma nohama. S
kluky i trenérem jsem si podal ruku,“
prozradil král ligov˘ch stﬁelcÛ, kter˘ s
manÏelkou kaÏd˘m dnem oãekává
narození syna. „Poﬁád mám jen jedno
dítû, setrval˘ stav. MoÏná ho poprvé
pomaãkám, aÏ v nedûli pﬁijedu domÛ z
Walesu,“ usmíval se Pecka.
V‰ichni nominovaní jsou v poﬁádku. „Jsou
tam jen drobné ‰rámy, ale zatím nehrozí
nebezpeãí, Ïe by nûkdo nemohl nastoupit.
Nejvût‰ím problémem je rÛzné zatíÏení
hráãÛ ze závûru sezóny. S tím se musíme
vypoﬁádat,“ pﬁiznal Brückner.

Velkou zápasovou pauzu má za sebou
kapitán Tomá‰ Rosick˘. „Po operaci
zubÛ, kdy mi vyndali v‰echny ãtyﬁi
osmiãky najednou, nemám Ïádné
komplikace. Fyzicky jsem na tom dobﬁe,
pﬁipravoval jsem se s asistentem Jardou
·ilhav˘m v tréninkovém centru Sparty
na Strahovû,“ ﬁekl záloÏník Arsenalu.
***

Smrt zdrtila lidi u oválÛ
Krosno-právo(vap)-Smrt zabrousila na
plochodráÏní ovály. Slzy, smutek a
zoufalství zbyly po havárii 20letého
Michala Matuly z praÏské Markéty v
polském Krosnu pﬁi závodû tamní II. ligy.
Ve tﬁetím ze ãtyﬁ kol sedmé jízdy se pﬁed
v tu chvíli tﬁetího Matulu dostával jeho
spolubojovník z t˘mu Fuksa. Do‰lo k
lehkému kontaktu jezdcÛ, Matula se
zﬁejmû lekl a místo, aby tradiãnû pod
pln˘m plynem poloÏil stroj do klasického
smyku do zatáãky, letûl do mantinelu. A
skrze nûj. Podlehl vnitﬁním zranûním.
„Natáhlo ho to, jak se ﬁíká, jezdec se v tu
chvíli nepustí ﬁidítek v pudu sebezáchovy,
musel v tu chvíli jet více neÏ stovkou.
Je‰tû ho oÏivili, ale jen na krátko,“ tlumoãí
zdrcenû jeden z ‰éfÛ AK Markéta Petr
Ondra‰ík zprávy z Polska. V ‰oku je
trenér Milan ·pinka, kter˘ v Krosnu byl
stejnû jako závodníkÛv otec. Ten tak jako
dûda kdysi závodil, jejich potomek je od
smrti Jiﬁího Hurycha ve Francii v roce
1991 prvním ãesk˘m plo‰ináﬁem, kter˘
zahynul na ovále.
Do polské soutûÏe vstoupila Markéta
letos poprvé. „U nás je málo závodÛ,
mladíci mûli dostat ‰anci, o v˘sledky
ne‰lo,“ ﬁíká Ondra‰ík. Matula pﬁi‰el kdysi
z domovské Kopﬁivnice hledat ‰tûstí do
Prahy. Loni si zlomil nohu, ale pﬁes
nezdary bojoval. „Nechtûl jsem mu brát
motorky, získal by je jinde. A ﬁada mlad˘ch
si prochází údobím hledání, i já jsem si
kdysi rozbil ústa, neÏ jsem se to nauãil.
Podobnou havárii jsem sám zaÏil, ale se
‰Èastnûj‰ím koncem,“ pﬁipomíná
Ondra‰ík, téÏ b˘val˘ závodník.
Aã se tragédie nestala v Praze, má jasno,
co podnikne. „Poﬁídíme stabilní
nafukovací vaky na mantinely.“ V Grand
prix i v nûkter˘ch dal‰ích závodech v
Anglii i Polsku uÏ jsou. Ale ani to nemusí
pomoci. Ale‰e Drymla loni v Anglii zranil
motocykl, smrtí konãil i kontakt se strojem
protivníka
pro
nejstar‰ího
z
plochodráÏního rodu TomíãkÛ. Jeho vnuk
asi bude mít v ãervenci v Praze ‰anci jet
GP. To budou na oválu pÛjãené vaky od
organizátorÛ GP. „Pak poﬁídíme své,“
neváhá s dvoumiliónovou investicí
Ondra‰ík.
***

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.ca
www.zpravy.org

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.10.satellite1-416.com.
www.10.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***

