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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Portrét
Milady Horákové

Ti z vás, ktefií jste se zúãastnili  neobyãejnû
pÛsobivého programu Marka Janáãe z
âeského rozhlasu o procesu s Miladou
Horákovou  27. ãervna 2007 v Munkovû
centru na Torontské univerzitû nebo snad
z nûho uvidíte zábûry v televizi (nevím,
jak zvûdavá byla její kamera), mohl
zaujmout portrét Milady Horákové na
stojanu blízko mikrofonu. Je to vzne‰ená
perokresba, jejíÏ pÛvod není nezajímav˘.
Vznikla je‰tû pfiedtím, neÏ se na‰i dne‰ní
novináfii a filmafii v Kanadû usadili. Jejím
autorem je Jaroslav ·ejnoha, akademick˘
malífi, jednu dobu ãeskoslovensk˘
velvyslanec v Egyptû, ãlen národnû-
sociální strany, k níÏ patfiila i Milada
Horáková.
JestliÏe se nem˘lím, ·ejnoha tuto

perokresbu vytvofiil pro tryznu za
Horákovou, kterou Klub Milady
Horákové uspofiádal k tfietímu v˘roãí
Miladiny smrti (27. ãervna 1950),  2.
ãervence 1953 v divadle Ontarijského
muzea, na níÏ promluvila kanadská
poslankynû Margaret Aitken (“AÏ toto
století se bude uzavírat, Dr. Milada
Horáková bude legendou a jedním z
nesmrteln˘ch jmen tohoto století.”) a
vystoupili Jifií Corn, jeho dcera Slávinka,
já a nûkolik dal‰ích.
Horákova rodina mûla k Torontu blízko.

Bydlila tu rodina Jifiího Corna, kter˘ s
manÏelem Milady poslouchal její proces.
Miladin manÏel i její dcera Jana pozdûji
nûkolikrát Cornovy nav‰tívili a mnozí z
nás mûli pfiíleÏitost se s nimi setkat...
Paní Jana Khanová se zúãastnila i
leto‰ního pofiadu na Torontské univerzitû.
Bûhem veãera jí byla Blankou Rohnovou
pfiedána Masarykova cena, která byla její
matce udûlena in memoriam kvûtnov˘m
kongresem âeského a Slovenského
sdruÏení v Kanadû. Dojalo jí to i
vyãerpalo.
Do ·ejnohovy perokresby jsme se tehdy

v‰ichni zamilovali. A tak se jednoho dne
v ·ejnohovû vile se‰li Jaroslav ·ejnoha,
znamenit˘ tiskafi Jaroslav Reichl a já,
kter˘ neumûl nic, ale mûl na‰etfieno pár
dolarÛ, tak jsme se rozhodli vydat nûkolik
set kopií portrétu v paspartách. Sehnali
jsme dohromady tlupu lidí a pasparty
vytvofiili. Pasparty se rozebûhly po svûtû
a teì jednu sotva najdete.

Josef âermák
***

Kdopak by se Palackého bál?
Podle divadelní hry Kdo se bojí Virginie Woolfové byl natoãen
film, kter˘ bûÏel dokonce i v Praze. Pfiedcházela mu ãeská
verze divadelní hry Kdopak by se Kafky bál, kterou uvedlo v
‰edesát˘ch letech Divadlo S. K. Neumanna v Libni. Kafka byl
tehdy pfiijatelnûj‰í neÏ Wolfová. O pár let pozdûji byla Virginia
Woolfová (1882-1941) pfiijatelnûj‰í neÏ Kafka. Franti‰ek
Palack˘ zámûrnû konãil ãeskou historii rokem 1526, kdyÏ na
ãesk˘ trÛn pfii‰li Habsburkové. JestliÏe o Palackém nûco víme,
pak jiÏ o jeho pokraãovateli Francouzi Ernstu Denisovi nevíme
témûfi nic. Podobnû je to s historií. Dnes se lidi nebojí Palackého
a historie do roku 1526, ale nedávná historie je pro nû nûãím
velice nepfiíjemn˘m. Obzvlá‰tû pokud byli souãástí této doby.
Jako kdyby nikdo nechtûl nést zodpovûdnost za období

nedávno minulé. Pamatuji se, jak jeden dosti slavn˘ historik v
sedmdesát˘ch letech za sebou zametal stopy a jak si dával
pozor, aby nebyl podepsán pod niãím, co by ho kompromitovalo
v budoucnosti. Je zajímavé, jak málo lidí, ktefií byli aktivní v
padesát˘ch letech berou vinu za toto období na sebe. Jeden
dnes populární spisovatel, kdysi aktivní komunista, pozdûji
bojovník proti normalizaci, zakazoval v padesát˘ch letech
Foglara, dnes by pro zmûnu vyfiadil z uãebnic Karolinu Svûtlou.
KdyÏ jin˘ spisovatel Ïijící v exilu ho jemnû upozornil, Ïe s tím
literárním doporuãováním, co je vhodné pro mládeÏ, má urãité
zku‰enosti, byl oheÀ na stfie‰e.
Dnes hledím s jakousi nedÛvûrou, kdyÏ b˘valému ãlenu KSâ,

dnes exponentu ODS, pfiipadají pravicové reformy
nedostateãné nebo kdyÏ b˘val˘ funkcionáfi SSM je dnes na
‰piãce pelotonu bojujícího proti komunismu.
Na druhou stranu mne i po letech dojímá dopis fieditele

základní ‰koly, kter˘ v okamÏiku, kdy do soudní sínû pfii
procesu s Miladou Horákovou chodily tisíce rezolucí
odsuzujících vlastizrádce, Ïádal pokornû Klementa Gottwalda,
aby tento rozsudek alespoÀ pro ni zru‰il. âlovûk za jeho
dopisem cítí nejen tu dûsivou atmosféru strachu, ale zároveÀ
odvahu jedince, která pozdûji dokázala rozloÏit totalitu.
Vzpomnûl jsem si na film Dvanáct rozhnûvan˘ch muÏÛ, kdy
také pouze jeden z tûch dvanácti mûl odvahu jít proti proudu,
ale nakonec pfiesvûdãí ostatní. To jsou ty okamÏiky, které
h˘bají dûjinami, ale dûjepisci je málokdy postfiehnou. Lid o
nich nerad sly‰í, protoÏe potfiebuje hollywoodské supermany.
Pofiad Marka Janáãe o Miladû Horákové, kter˘ jsme mohli

vidût ãi sly‰et v Munkovû centru v Torontu 27. ãervna 2007 v
den 57. v˘roãí popravy byl dobr˘ právû proto, Ïe nelíãil obûti
ãernobíle. Obûti kliãkují, mají strach, proÏívají svÛj vnitfiní boj,
pochybnosti, tak jako pût a pÛl století pfied nimi jin˘ ãesk˘
intelektuál v Kostnici. Dokument byl dobr˘ také proto, Ïe si
v‰iml i toho ojedinûlého hlasu, moÏná hlasu prvního disidenta,
byÈ pro mnohé dnes hlasu chabého a nedostaãujícího.

Ale‰ Bfiezina
***

Blanka Rohnová předává Masarykovu cenu dceři Milady Horákové Janě Khanové, v pozadí M. Janáč
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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
Porady a ovûfiování dokladÛ po pfiedchozím zavolání

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

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.

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 (V létû u
AláãÛ). 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 anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail 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.: 416/532-
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. 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 TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 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: 15. záfií a 20. fiíjna
2007 v 17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 15.
záfií a 20. fiíjna  2007 v 10:00
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
16. záfií a 21. fiíjna  2007 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

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.

Na okraj
Gala ples a Kanadské
muzeum lidsk˘ch práv

 Ono je to vÏdycky v‰ecko jinak. KdyÏ
mne buì pracující nebo b˘t ranním
ptáãetem odmítající v˘konní v˘borové
(obû Ïenského rodu) vy‰tvaly, abych se
(za nû) zúãastnil schÛze zaãínající v 8:00
ráno ve Woodworth College (pr˘) na Bloor
Street, myslil jsem si své (a nic zvlá‰È
hezkého), ale jsa zvykl˘ trpût mlãky (ale
ne písemnû), vydal jsem se uÏ v 7:00
ráno do ulic. Na Bloor Street jsem nic
nena‰el, ale v postranní ulici byla na zdi
budovy cedule s popisn˘m ãíslem Bloor
Streetu. Ale do budovy se vcházelo z
Bloor Streetu. Prostû v‰ecko jinak.
Úãelem schÛze bylo zviditelnit

v˘znamn˘ projekt, Kanadské muzeum
lidsk˘ch práv, které bude vybudováno ve
Winnipegu  (nejvût‰í muzeum svého
druhu na svûtû) nákladem dvû stû ‰edesát
pût milionÛ dolarÛ. Tato ãástka (aÏ asi na
30 milionÛ) je jiÏ zaji‰tûna. Otevfiení
muzea je plánováno na rok 2010. I kdyÏ
nejvût‰í pozornost bude vûnována úsilí o
lidská práva v Kanadû, budou zachyceny
i zvlá‰È brutální kapitoly lidské historie
jako holokaust, hlad na Ukrajinû, Darfur

i osudy jedincÛ.
Jako v˘znamn˘ pfiedstavitel organizace

Friends of the Canadian Museum for
Human Rights Inc. byl pfiedstaven
Charles S. Coffey O.C. Po programu
jsem se k nûmu pfiitoãil, Ïe já tam jsem za
âeské a Slovenské sdruÏení v Kanadû.
A on: “See you at the gala ball.” Ono je to
vÏdycky v‰ecko jinak...
A tak jsem se dozvûdûl, Ïe pan Coffey,

kter˘ ve svém dfiívûj‰ím pfievtûlení mûl
v˘znaãné postavení u Svûtové banky,
bude spolu s paní BaÈovou pfiedsedat
ãeskému gala plesu, Ïe ãást v˘tûÏku
pÛjde právû na Kanadské muzeum
lidsk˘ch práv a Ïe organizátofii plesu se
snaÏí získat co moÏná nejvíc korporaãních
sponzorÛ, aby cena vstupenek byla
pfiijatelnûj‰í.
KdyÏ prvnû proskoãily zprávy, Ïe se

bude konat velkolep˘ ples s cenou
vstupenek kolem 500 dolarÛ, já, jako
obrovská vût‰ina krajanÛ, jsem si myslil
(a také napsal), Ïe kdo na to má anebo
kdo je ochoten Ïít mûsíc bez jídla, aÈ se
baví, ale pro nás obyãejné lidi to prostû
není (svoji úãast jsem nevylouãil úplnû,
uÏ v zájmu svého trochu om‰elého
smokingu, kter˘ potfiebuje provûtrat). Pak

proskoãila zpráva, Ïe cena vstupenek
bude asi 288 dolarÛ a pak zase, Ïe se
ples konat nebude. A teì se na konferenci
o muzeu lidsk˘ch práv dovídám, jak to s
ãesk˘m plesem je.
A udûlal jsem si dva závûry: 1. Ples

bude. 2. Bude zfiejmû nûãím daleko
podstatnûj‰ím neÏ zdÛraznûním, Ïe
nûkter˘m z nás to  vy‰lo. JestliÏe bude a
jestliÏe bude víc neÏ pfiehlídkou finanãních
úspûchÛ na‰í komunity, pak jako
komunita máme - myslím - dÛvod (a snad
i povinnost) udûlat co je rozumnû moÏné,
aby neskonãil fiaskem.
Na nedávném koncertu v

âeskoslovenském baptistickém kostele
mi v mírnû cholerickém (oboustrannû)
rozhovoru  snad hlavní iniciátor gala
plesové my‰lénky, pan Jerry Formánek,
vmetl do tváfie, abych si dal pozor, aby na
mne vstupenka zbyla. Kdyby nezbyla,
tak by to vlastnû byl dÛkaz, Ïe ples je
stoprocentním úspûchem. A ponûvadÏ
mi nic (ale tímhle si nejsem docela jist˘)
nedûlá takovou radost jako úspûch na‰ich
akcí, pfiijal bych bez reptání i tento tvrd˘
trest.
(A co mÛj nevûtran˘ smoking?)

 ***

Královské dary bratfií
Krajn˘ch

Ve stfiedu 20. ãervna byl kostel sv.
Václava svûdkem nûãeho nezvykle
pûkného: dva ze tfií mimofiádnû
úspû‰n˘ch bratfií Krajn˘ch, Boris a Milo‰,
jaksi formálnû pfiedali kostelu sv. Václava
dar opravdu královsk˘: jeden z jejich
klavírÛ, kter˘ nechali poslat z Prahy.
Krajanská vefiejnost je dobfie
obeznámena se jmény Boris Krajn˘ a dr.
Milo‰ Krajn˘. Tak jen jednou vûtou: Boris
Krajn˘ je jedním z nejskvûlej‰ích ãesk˘ch
pianistÛ; Milo‰ vûhlasn˘m kanadsk˘m
lékafiem a ‰ifiitelem ãeské hudby v
Kanadû.
A potom Boris Krajn˘ odevzdal druh˘

královsk˘ dar: skvûl˘m koncertem na
klavíru, kter˘ právû s Milo‰em pfiedali,
pozdravil za nás za v‰echny konzula
Petra Mikysku, kter˘ k na‰emu smutku z
Toronta odchází. Kolika králÛm ãi
prezidentÛm se pfii odchodu z funkce
dostane takové pocty?

 Josef âermák
***

Historické projíÏìky
v St. Thomas

NádraÏní muzeum, které existuje od roku
1988 v ontarijském St. Thomas, pofiádá
ve dnech 20.-22. a 27.-29. ãervence 2007
kromû fiady atrakcí i pûtadvacetiminutové
projíÏìky s replikou historické lokomotivy.
ProjíÏìky se konají kaÏdou hodinu od 9
do 17 hodin. Cena je 18 dolarÛ a
podrobnosti mÛÏete najít na webové
stránce www.ecrm5700.org.

***
Rozlouãení a podûkování

Oznamujeme v‰em obchodním
partnerÛm, pfiátelÛm a krajanÛm, Ïe
torontská cestovní kanceláfi Slovakotour
Inc. ukonãí 30. ãervna 2007 po mnoha
úspû‰n˘ch letech definitivnû svoji ãinnost.
Majitelka Jifiina Skfiítek i zamûstnanci
kanceláfie si touto cestou dovolují srdeãnû
podûkovat v‰em zákazníkÛm za jejich
dlouholetou pfiízeÀ a spolupráci a popfiát
jim hodnû zdaru a osobního ‰tûstí do
budoucnosti.

Jifiina  Skfiítek, Slovakotour Inc.
***
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KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi
11.8. (so)

Letní sokolské hry
St. Jacobs

***
17.8. (pá) 19:30
Písniãky z kufru

Loutkové divadlo z Litvínova
Masaryktown

***
19.8. (ne)

PouÈ k Pannû Marii
Tábor Host˘n

***
7.9. (pá) 20:00

8:9. (so) 16:00 a 20:00
9.9. (ne) 16:00
Smí‰ené pocity

Jana Hlaváãová, Petr Kostka, Carmen
Mayerová

Nové divadlo
Joseph Workman Auditorium,

1001 Queen Street West
***

13. 9. (ãt) 19:30
 Zahajovaci koncert: Zemlinského

kvarteto
Kostel sv. Vaclava

Mozartova spoleãnost
***

15.9. (so) 15:30
Zahájeni cviãení Ïactva
Steeles West Gym Club

***
15. 9. (so) 18:00

 âlenská beseda a zápis do cviãení
Ïactva

Kostel sv. Vaclava
***

16.9. (ne) 17:00
Zemlínského kvarteto

Nokturna na Masaryktownu
***

27.10. (so) 17:00
 Zdenûk Plech a Marcela Groffová

Kostel sv. Václava
Oslava 28. fiíjna -Nokturna

***
15. 11. (ãt) 19:30

Pfiedná‰ka na sokolskou tematiku
Kostel sv. Václava

***
25. 11. (ne) 17:00

Katefiina Englichová a Milan Brunner
Nokturna

***
15.12. (so) 16:00

Dûtská Mikula‰ská nadílka
Steeles West Gym Club

***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

28.6.2007 v 3:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

19.7.2007

Czech &Slovak Institutions

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.

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) 748-1773

Fax: (613) 748-0699

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

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982

luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul

Toronto, ON:
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON M5H 1A2
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, 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 Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

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

Prosba o pomoc pfii hledání
kamarádky

Dobr˘ den, moc Vás prosím o pomoc pfii
hledání kontaktu na mou spoluÏaãku a
kamarádku Janu Reichlovou za
svobodna, nar. 1949, âesko, Svojetín,
okr. Rakovník, kraj Stfiedoãesk˘. Ode‰la
do Kanady se svou matkou a sestrou
Evou v r. 1963 nebo 1964, to jí bylo 15 let.
Její poslední adresa z r. 1968-9 byla v
Kanadû: Jane Reichl, 452 Aberdeen Ave,
apt.# 4, Hamilton, Ontario. Dûkuji
mnohokrát za pomoc. Anglicky neumím.
Radka ·varcová, rozená Mikulová ze
Svojetína. MÛj telefon je 011-420-737-
546-530, tel. i fax 011-420-313-513-151;
e-mail: Radka1918@seznam.cz.

***—-

Václav Hollar
13. ãervenec 1607-25. bfiezen 1677

Následující vzpomínku na Václava Hollara pfiipravila pfied dvûma lety pro vysílání BBC A.
Machová pro program Korespondent. UvefiejÀujeme ji v upravené podobû.
O kanadském mlynáfii, Václavu Hollarovi a o podivuhodn˘ch cestách osudu  - tak by se dalo

nazvat vyprávûní, jeÏ zaãíná pohnut˘mi událostmi pobûlohorsk˘mi  a poutí ãeského umûlce
Václava Hollara svûtem a jeÏ konãí v sálech knihovny vzácn˘ch tiskÛ na Torontské univerzitû.
Náv‰tûvníky z âeské republiky asi  pfiekvapí, Ïe jsou stûny ãítáren tamní  Fisherovy knihovny

vzácn˘ch tiskÛ ozdobeny lepty Václava Hollara. Ani se vám tomu nechce napfied vûfiit,
myslíte si, Ïe vás klamou smysly - ale je to tak, na Torontské  univerzity se nachází tfietí
nejvût‰í sbírka HollarÛ na svûtû - po sbírce Národního muzea v Praze a sbírce královny
AlÏbûty II.
Jak se dostaly Hollarovy v˘tvory za mofie?
UÏ tomu bude skoro dvû stû let, co pfii‰el do míst, kde nyní stojí Toronto,  Angliãan Thomas

Fisher a usadil se jako mlynáfi na bfiehu fieky Humber. Dodnes nám toto místo pfiipomíná
název stanice metra Old Mill - Star˘ Ml˘n a nûkolik pÛvodních kamenn˘ch zdí, z nichÏ dnes
vyrÛstá moderní hotel. Fisherovi pravnuci se mohli vûnovat fajnovûj‰ím vûcem neÏ mlynafiení.
Mezi jejich koníãky bylo i sbûratelství.  Jeden z nich, Sidney, si zvlá‰tû potrpûl na v‰echno,
co se t˘kalo Shakespeara a Ïivota v alÏbûtinské Anglii. Vedle foliantÛ s díly velkého dramatika
a jeho souãasníkÛ, vedle rÛzn˘ch biografick˘ch a kritick˘ch prací, historick˘ch pfiíruãek a
spisÛ o  heraldice a genealogii se do jeho sbírky dostaly i Hollarovy tisky.
Sidney Fisher se totiÏ snaÏil dopátrat, jak vypadala fyzická tváfinost Shakespearova

Lond˘na. I kdyÏ Hollar pfii‰el do Anglie aÏ nûkolik let po Shakespearovû smrti, mûl je‰tû dost
ãasu zachytit Lond˘n pfied velk˘m poÏárem v roce 1666. Sbírání HollarÛ se ov‰em Fisherovi
záhy vymklo z rukou - sbírka dnes obsahuje na dva a pÛl tisíce voln˘ch leptÛ a pfies
sedmdesát knih, které obsahují skoro tfii tisíce dal‰ích ukázek Hollarovy tvorby.  Jsou zde
studie odûvÛ a pfiírodnin, portréty, pohledy na mûsta i krajinu... prvotisky i podvrhy z
devatenáctého století.
Sbûratelská ãinnost Sidneyho Fishera pfierostla hranice soukromého sbûratelství. Nakonec

se rozhodl vûnovat celou svoji sbírku univerzitû, a to s podmínkou, Ïe aspoÀ nûkteré z
Hollarov˘ch leptÛ budou permanentnû zdobit stûny ãítáren. A protoÏe chtûl sv˘m darem
zároveÀ uctít památku svého pfiedka, univerzita z vdûãnosti pojmenovala svoji knihovnu
vzácn˘ch tiskÛ po mlynáfii Thomasu Fisherovi.
Osud nebyl Hollarovi vÏdy pfiíznivû naklonûn˘: Bílá hora, tfiicetiletá válka, obãanská válka

v Anglii, kde nakonec zakofienil, smrt jeho dvou dûtí v morové epidemii - to není mozaika
Ïivotní pohody. Tragické Ïivotní záÏitky v‰ak neubraly Hollarovû tvorbû ani na kvantitû ani na
kvalitû.
Podivuhodn˘mi cestami osudu se znaãná ãást Hollarovy tvorby dostala do kanadského

Toronta - je‰tû dál, neÏ se na své osobní pouti dostal on sám.
***

Hollarův tisk z torontské Fishehrovy knihovny znázorňující

biblický den odpočinutí
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1552 Bloor St. W.

Toronto, Ont.

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

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,  tiskoviny.

Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca

P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Dvû vzpomínky na Oskara Morawtze
V pátek 11. ãervna 2007 zemfiel v Torontu,
necelého pÛl roku po dovr‰ení  sv˘ch
devadesát˘ch narozenin, jeden z
nejpfiednûj‰ích kanadsk˘ch hudebních
skladatelÛ, Oskar Morawetz. I kdyÏ se v
jeho skladbách obãas ozvou motivy
lidov˘ch melodií jeho rodného
âeskoslovenska, Oskar Morawetz  byl
skladatelem kanadsk˘m. Nejen, Ïe
prakticky v‰ecky své skladby komponoval
v Kanadû, ale v Kanadû také promoval -
na Torontské univerzitû, kde svoji
akademickou kariéru ukonãil jako
profesor emeritus hudby. Podrobnûj‰í
seznam jeho skladeb jsme uvedli pfii
pfiíleÏitosti jeho devadesát˘ch narozenin
v lednu. Dnes se zmíníme jen o tûch
nejznámûj‰ích: Carnival Overture (1945),
která dosud patfií mezi jeho nejhranûj‰í
díla; Piano Concerto No.1 (za které
Morawetz obdrÏel Zubin Mehta Award),
From the Diary of Anne Frank (dílo
poctûné Segal Foundation Special
Award), Divertisimo for Strings
{provedené na Bruselské svûtové v˘stavû
v roce 1958), Fantasy in D for Piano,
nahraná Glenn Gouldem; chorálová
skladba Keep Us Free, kterou byl na
CBC uveden projev královny AlÏbûty v
Ottawû v roce 1951. Ale jeho daleko
nejznámûj‰ím dílem je Memorial to Martin
Luther King. Bylo objednáno rusk˘m
ãelistou Mstislavem Rostropoviãem a v
roce 1993 pfii pfiíleÏitosti 25. v˘roãí jeho
smrti  v  provedení New York Philharmonic
fiízeném Kurt Masurem s ãelistou Yo Yo
Ma vysíláno po celém svûtû.
Jednou z Morawetzov˘ch  posledních

prací byla transkripce  pro housle, ãelo a
orchestr dvou Dvofiákov˘ch skladeb,
které byly provedeny za jeho pfiítomnosti
ve Smetanovû síni 16. prosince 1993
Boston Symphony pod taktovkou Seiji
Ozawa se sólisty Itzhak Perlmanem a Yo
Yo Ma a nahrány pro Sony Classsics o
rok pozdûji.
Morawetzovy skladby byla dirigovány

nejznámûj‰ími dirigenty jeho doby a byly
provedeny pfiedními pianisty (Glenn
Gould a Rudolf Firku‰n˘) a zpûváky (Jon
Vickers, Louis Quilico a Ben Hepner).
Mezi vyznamenáními, jichÏ se mu dostalo,
uveìme ¤ád Kanady a ¤ád Ontaria,
Canada Council Fellowship, Critics
Award, International Competition
Contemporary Music, Cava di Tirreni,
Jan V. Matejcek Concert Award, Juno
Award, Queen’s Golden Jubilee Medal
2002. CBC vydala antologii jeho hudby...
Oskar mûl geniální pamût nejen pro

hudbu, ale i pro vtipy, ale souãasnû “trpûl”
profesorskou zapomûtlivostí: zapomnûl,
kde zaparkoval auto, pfii‰el pfiedná‰et
ozdoben dvûma vázankami.
I kdyÏ v mnohém smûru Ïil v jiném

svûtû, vûdûl, jak jednat s médii a dirigenty,
stejnû jako mûl vyvinut˘ smysl pro
investování.
Byl laskav˘, ale dovedl b˘t ostfie ironick˘

a jestliÏe  v nûm nûco vyvolávalo  pocit
blízk˘ nenávisti, pak to byli nacisté a
jejich pfiisluhovaãi. SvÛj soucit s jejich
obûtmi vyjádfiil v skladbû  From the Diary
of Anne Frank, stejnû jako lidská
sounáleÏitost v‰ech ras inspirovala jeho
Memorial to Martin Luther King. Aãkoliv
byl svûdkem ohyzdné doby, nedovedl
pochopit (a to je mírou jeho idealizmu),
Ïe svût tak bohat˘ jako ná‰, nechá miliony
dûtí hladovût; Ïe lidstvo, které vytvofiilo a
vytváfií tolik krásného a je schopno ãinÛ

neuvûfiitelné sebeobûti, se vybíjí ve
vraÏedn˘ch orgiích a absurdní niãivosti.
Poslední léta jeho Ïivota k nûmu nebyla

dobrá. NejtíÏ ze v‰eho nesl, Ïe ztratil
nejdfiív schopnost komponovat a pak i
schopnost hrát na klavír. Aãkoliv nikdy
nehovofiil o náboÏenství, ve své poslední
vÛli vyjádfiil pfiání, aby byl pohfiben jako
Îid. Také urãil své palbearers, dva jsou
ãleny ãeské komunity: Jan V. Matûjãek a
já. Soukrom˘ pohfieb (rodina a nejbliÏ‰í
pfiátelé) se konal 17. ãervna 2007 v Holy
Blossom Temple a recepce v domovû
Jana a Maureen Morawetzov˘ch.
Rozlouãili se s ním v‰ichni jeho
sourozenci: Sonja Sinclair, Herbert a Jan
Morawetzovi. ·ir‰í vefiejnost se s ním
rozlouãí ve Walter Hall, Edward Johnson
Building (Faculty of Music), UofT 28.
ãervna 2007. Ode‰el v nûm velik˘
skladatel, kter˘ se vÏdycky hlásil k svému
ãe‰ství. A snad je‰tû vût‰í ãlovûk.
Jeho dûtem a v‰em ãlenÛm jeho rodiny

vyslovujeme upfiímnou soustrast.
 Josef âermák

***
When composer Oskar Morawetz turned

seventy in 1987, the Toronto Symphony paid
homage to him by performing his composition
entitled From the Diary of Anne Frank.
Morawetz stood on the stage in his charcoal
suit, a little smile dancing on his lips, as he was
introduced to the audience. Unassuming and
with a sense of humour, happy with his
accomplishments but not losing his perspective.
This is how I first saw him in person.

Oskar Morawetz was born to industrialist
and land owner Richard Morawetz on January
17, 1917. In his younger years Oskar met many
of his father’s friends, including the first
Czechoslovak president T. G. Masaryk and his
family.

“I am not sure if, had the war not interfered,
I would not be a land owner now. Even
Tchaikovsky had to follow his father’s wishes
and study law. Only after my arrival in Canada
in 1940 did I decide to become a musician.”

Before the war, Morawetz studied piano at
the Prague Conservatory of Music and never
gave any thought to leaving his native country.
The German occupation of Czechoslovakia on
March 15, 1939, changed all of that. The
Morawetz family fled from Czechoslovakia
just in the nick of time. The Gestapo came to
arrest Oscar’s father just two days after their
escape.

“If I painted the canvass of my life... well,
there would be many people in it. The first one
would probably be Prof. Karel Hoffmeister,
director of the Prague Conservatory. He was
sure from the start that I would grow up to be
a composer and not a pianist.”

In 1937, conductor George Szell, who later
joined the Cleveland Symphony, recommended
Morawetz as a conductor to the Prague Opera.
Instead, Morawetz decided to continue his
musical studies, first in Vienna and, after the
Nazi occupation of Austria, in Paris.

Morawetz finished his musical studies in
Toronto, where he arrived in 1942 to join the
rest of his family. In 1953, Morawetz obtained
a Doctorate of Music. In 1952, he was appointed
a Professor of Theory and Composition at his
Alma Mater, a post which he held until his
retirement in 1982.

“In Canada many people helped me make my
music known. Walter Susskind and Karel
Ancerl played a lot of my music. Ancerl even
took my composition from the Diary of Anne
Frank for a tour of the United States shortly
before he passed away.”

After more than five decades in the music
world, Morawetz has only one complaint:

nobody takes a composer seriously when he is
young. “My most important break came when
in 1962 I won a piano concerto competition
sponsored by the Montreal Symphony. The
judge was Zubin Mehta.”

Morawetz won with his Piano Concerto No.
1.  The Concerto was premiered by Mehta the
following year. Anton Kuerti was the soloist.

“The second break came in 1966 when I won
the coveted Critics’ Award in the International
Competition of Contemporary Music in Cava
dei Tirreni, Italy. My composition was
performed by the Brno Symphony. Richard
Kozderka, the first violist of the Moravian
Philharmonic, wrote to me: ‘You will surely
win. Your composition is exquisite.’ I was
pleased to learn that his prediction was true.
More than 100 works were submitted. I won
with my Sinfonietta for Winds and Percussion.
The world premiere took place again under
Zubin Mehta’s baton.

“My style evolved a great deal over the years.
I started with compositions in Dvorak’s spirit,
nice and cheerful. But as time went on, I
started to write in a more contemporary style,
and in this style I wrote my most beloved
compositions: Memorial to Martin Luther
King, and From the Diary of Anne Frank.”

“Oskar is Oskar,” says CBC music producer
David Jaeger who studied under Morawetz at
the University of Toronto and produced many
programs of his music. “Oskar is never
influenced by fashion and he is neither
conservative nor experimental. He is just
following his inner voice. I think every artist
finds himself doing that if he wants to be true
to his values. The moments of glory are very
short in an artist’s life.”

One of the moments from those early days
will remain embedded in Morawetz’s memory
forever: “When I was ten years old, I went to
the opera with my mother. In the morning she
said: ‘Oskar, I wanted to take you tonight to
see Aida, but they are performing something
else. I do not know if you are going to like it.’
It turned out to be the German premiere of
Kata Kabanova and its composer, Leos
Janacek, was in attendance. I was spell-bound.”

 During one of his visits to Toronto, conductor
Vaclav Neuman praised Morawetz’s efforts
to make Czech music known abroad. As
Morawetz says: “I have always tried to promote
Czech music here, in particular the work of
composers Vitezslav Novak and Josef Suk.”

Morawetz’s absent-mindedness was
legendary. About 20 years ago, I saw him
crossing Dundas St. at Bay St. on the red light,
oblivious to the traffic, probably working on
some composition in his mind, putting himself
fully at the mercy of drivers.

Since he retired, Morawetz spends most of
his days in his living room, surrounded by
memorabilia he collected during his long and
productive life. Photographs of his family and
friends hang above the sofa. Under a picture of
Jan Masaryk, Czechoslovak Minister of
External Affairs and son of President T. G.
Masaryk, is written a reminder of happy days
in pre-war Czechoslovakia.

The main feature of Morawetz’s living room
was a huge piano. This was where the composer
spent numerous hours.

“I do not know if I have any recipe for
success or for vitality. But I must agree that
people usually think that I am 20 years younger
than I really am. I think it is genetic. My
mother is over 90 and she looks very young.
And as far as artistic success is concerned, I
write only what I feel and I do not look for the
most modern trends. I am not a little girl
searching for the most stylish hat.”

A. Machová (zkráceno)
***

Medical and relaxation

treatments

Massage therapy

Hot Stone Treatment

 Michael Eisner, RMT,

MASc.

at

Také nabízíme

Naturopatie; Hypnotherapie,

Shiatsu, 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

Obituary
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Sedm˘ roãník
Nokturen na cestû

Ve víru mnoha kulturních akcí v ãeské a
slovenské komunitû za poslední dva
mûsíce, Nokturna na Masaryktownu
skonãila zcela nenápadnû 10. ãervna
odloÏen˘m koncertem Drew Jureãky a
jeho skupiny. Stejnû jako loÀského roku,
bylo to jedno z nejlep‰ích jazzov˘ch
vystoupení v restauraci Praha. Od
houslov˘ch sól aÏ po zpûv, Drew ukázal,
Ïe je jedním z pfiedních jazzov˘ch
hudebníkÛ v Torontu (kromû toho hrál i
na saxofon). Koncert trval témûfi tfii hodiny
a nad‰ení posluchaãi nakonec neradi
zjistili, Ïe je konec fantastického koncertu.
 Tentokrát nebylo vyprodáno, zfiejmû
proto, Ïe koncert byl odloÏen z kvûtna
(Drew Jureãka byl na turné v Kalifornii) a
ãerven asi není nejlep‰í mûsíc na kulturní
akce v Torontû. I letos koncerty Nokturen
skonãily v ãerném, i kdyÏ profit nebyl tak
v˘znamn˘ jako vloni (1100 dolarÛ).
 Sedm˘ roãník Nokturen zahájí 16. záfií
Zemlínského kvarteto (dfiíve Penguini) z
Prahy. Tito mladí muzikanti okouzlili
Toronto pfied rokem a pÛl a pokusí se
letos vyhrát slavnou svûtovou soutûÏ pro
kvarteta v Banffu, v Albertû. V pfiípadû,
Ïe se jim to podafií, byl by to jejich druh˘
vítûzn˘ koncert na kanadské pÛdû.
 V fiíjnu opût oslavíme zrod
âeskoslovenska, bohuÏel o den dfiíve,
27. 10., v kostele sv. Václava, kde
vynikající basbaryton Zdenûk Plech s
mezzosopranistkou Marcelou Grófovou
pfiedvedou árie z ãesk˘ch a svûtov˘ch
oper.
 25. listopadu opût v kostele sv. Václava
(bohuÏel restaurace Praha je obsazena
jinou akcí a na‰e komunita má teì piano
v kostele sv. Václava) praÏská harfenistka
Katefiina Englichová zahraje pÛl recitálu
pro sólovou harfu, v druhé pÛli pak s
Milanem Brunnerem (flétna) a Martou
Lorincovou (piano) pfiedvedou MozartÛv
koncert pro sólovou harfu a flétnu.
 20. ledna 2008, opût v restauraci Praha
na Masaryktownu, Kathryn Belyea ze
CBC Radia bude prezentovat video a
audio z Janáãkov˘ch oper. Tato dáma se
pustila po sametové revoluci sama (bez
znalosti ãe‰tiny) do Janáãkova rodi‰tû v
Hukvaldech, aby vzdala hold svému
nejoblíbenûj‰ímu skladateli.
 24. února ná‰ znám˘ Jirka Grossman se
svou skupinou nás zasvûtí do svûta
swingu.
 30. bfiezna to bude praÏsk˘ houslista -
virtuóz, Petr Maceãek, kter˘ pfiedvede
své umûní (byl ãlenem skupiny Musica
Poetica pfied tfiemi léty na Nokturnech).
 4. kvûtna 2008 vystoupí pianista Boris
Krajn˘, kter˘ tentokrát pfiedvede celou
sonátu Klementa Slavického (nûktefií z
vás byli svûdky pouze jedné vûty v kostele
sv. Václava pfii rozlouãení s Petrem
Mikyskou), ale v‰ichni byli nad‰eni.
 25. kvûtna se k nám vrací basbaryton
Gustav Beláãek, kterého jste v‰ichni tolik
obdivovali v sólov˘ch vystoupeních i v
produkcích COC Borise Godunova a
Italské dívky v AlÏíru.
 Pfiedplatné moÏno zakoupit na
Masaryktownu (416/439-4354),
podrobnûj‰í informace také u dr. Krajného
(416/499-2716).
 Pfii cenû jedné vstupenky 20 dolarÛ, je
pfiedplatné 135 dolarÛ na osm koncertÛ
(vãetnû oslavy 28. fiíjna) stále v˘hodné.

MK
***

âesk˘ a Slovensk˘ den na Masaryktownu

Moje Ïena, která vyrostla v Ostravû vzpomíná s oblibou na Hornick˘ den. Já pro zmûnu na vr‰ovické Svatováclavské poutû.
Nepohrdl jsem v‰ak ani dal‰ími atrakcemi jako byla náv‰tûva cirkusu ãi fotbalov˘ zápas. Jednou se hrálo ve Vr‰ovicích rugby a o
tom jsme si dlouho vyprávûli, jak jednomu Francouzi roztrhli tren˘rky. PfiestoÏe âesk˘ a Slovensk˘ den má svoji váÏnou ãást,
kratochvíle dominují. Mrzí mne, Ïe jsem nevidûl diplomatick˘ sbor, jak hraje fotbal, ale proletûl jsem se nefal‰ovan˘m balónem
(snímek 1), vidûl restauraci Praha z ptaãí perspektivy (2), sly‰el jsem jak kolegynû Slepãíková (vpravo) komentuje celou událost
z 20 metrÛ nad zemí (3) a vyfotil si i kolegu Rotbauera z Nového domova ze stejné v˘‰ky (4). Pfied tím se stfiídali na jiném pódiu
Eda Vokurka (5), slovensk˘ soubor V˘chodná (6) a rómská kapela, která pocházela je‰tû ze vzdálenûj‰ího V˘chodu.         ABE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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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@videoelcanada.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:

OPERACE SILVER A
Aãkoliv pfiíbûh zaãíná témûfi idylicky, na sklonku roku 1941,

pfiedãasnou oslavou Silvestra, s fale‰n˘m zdáním, Ïe v‰e je stále v
pofiádku, a dvû krásné mladé Ïeny, pfiítelkynû a obdivovatelky

tehdej‰ích filmov˘ch hvûzd, jako byly Adina Mandlová i Nata‰a
Golová, jsou stfiedem spoleãnosti, právû v tuto chvíli nedaleko odtud,

v zasnûÏeném lese, seskoãili padákem tfii mladí muÏi: Barto‰,
PotÛãek a Valãík...

Pfiíchod para‰utistÛ, vyslan˘ch z Anglie, ktefií se v Pardubicích
objeví, znamená zásadní zlom v dosavadním Ïivotû obou Ïen i v

Ïivotû jejich manÏelÛ. Do nebezpeãn˘ch akcí, které mají
para‰utistÛm pomoci splnit zadan˘ úkol, se zapojí nejen ony, jejich
manÏelé, ale i fiada dal‰ích osob kolem nich. Pfies to v‰echno v‰ak

Hana ani TáÀa nezapomínají na svou touhu uplatnit se u filmu, touÏí
po krásn˘ch ‰atech a nemohou pfiehlédnout muÏsk˘ ‰arm a svádûní
Alfréda Barto‰e, jednoho z para‰utistÛ. Pfiátelství obou dívek zaãne

dostávat pováÏlivé trhliny. Spolu s tím se pfiiostfiuje i nebezpeãí
odhalení celé této pardubické skupiny. NûmcÛm se podafiilo zachytit

nûkolik stop, a jedna z nich vede k Valãíkovi, kter˘ se skr˘vá pod
fale‰n˘m jménem coby vrchní v pardubickém hotelu Veselka.

V‰ichni si zaãnou uvûdomovat váÏnost situace.
V reÏii Jifiího Stracha hrají T.Vilhelmová, Kl.Issová, J. Dvofiák, D.
·vehlík, I. Trojan, A. Háma, M. Hádek, M. Táborsk˘, M. Taclík, V.

Preiss, J. Vondráãek, T. Medvecká, J. Hlaváãová, A. ·vehlík aj.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí
premierovû dramatick˘ dvoudíln˘ film

Denní kronika

 26.6.2007

Soud povolil obnovu procesu
s J. A. BaÈou

Praha-právo/Petr Blahu‰-Po 60 letech se
znovu otevfiela cesta k oãi‰tûní jména
zlínského podnikatele Jana Antonína Bati,
kter˘ byl v kvûtnu 1947 v nepfiítomnosti
odsouzen˘ k 15letému vûzení a ztrátû celého
majetku za údajnou kolaboraci s nacisty.
Vãera o tom rozhodl praÏsk˘ mûstsk˘ soud,
kter˘ tehdej‰í rozsudek zru‰il a pfiípad pfiedal
státnímu zastupitelství k do‰etfiení.
Îalobkynû Jaromíra Biolková nyní bude
zkoumat, zda pfiípad znovu otevfie nebo jej
díky novû objeven˘m dÛkazÛm rovnou
neodloÏí. „Není vylouãeno zastavení trestního
stíhání Jana Bati,“ uvedla Biolková.
Dal‰í moÏností je pfienesení kauzy do Zlína,
jak ve své závûreãné fieãi navrhl Jifií ·etina,
kter˘ zastupuje pozÛstalé po J. A. BaÈovi.
S návrhem na obnovu fiízení pfii‰lo mûstské
státní zastupitelství (MSZ), které objevilo nové
dÛkazy v jeho prospûch. PfiestoÏe BaÈa
otevfienû ãeskoslovensk˘ odboj nepodpofiil, a
dokonce se vzhledem ke svému podnikání s
Nûmci dostal na spojeneckou ãernou listinu,
ve skuteãnosti podle nich tajnû podporoval
exilovou vládu prezidenta Bene‰e.
Z archívních materiálÛ napfiíklad vyplynulo,
Ïe BaÈovy podniky posílaly pfiíspûvky v fiádech
desetitisícÛ liber ãi dolarÛ napfiíklad na pomoc
uprchlíkÛm z Francie.
J. A. BaÈa také pomohl asi tfiem stovkám
Ïidovsk˘ch rodin uprchnout pfied nacismem
do Kanady, USA, Mexika, âíny.
„Vûfiím, Ïe oãistím jméno Jana Bati, i kdyby to
mûlo trvat tfieba 100 let. Îádn˘ BaÈa nikdy
nezpronevûfiil svoji ãeskoslovenskou krev.
Jan BaÈa byl poctiv˘ ãeskoslovensk˘
vlastenec. Budu usilovat o nov˘ proces,“ fiekl

pfii odchodu ze soudní sínû tfiiadevadesátilet˘
Tomá‰ BaÈa junior, kter˘ vãera vystoupil jako
svûdek.
BaÈa nevylouãil, Ïe v pfiípadû zru‰ení rozsudku
nad jeho str˘cem J. A. BaÈou bude na ãeském
státu poÏadovat navrácení majetku ve Zlínû,
kter˘ soud v roce 1947 bez náhrady zabavil.
„Uvidíme, co bude dál,“ uvedl vãera BaÈa.
Naznaãil také, Ïe za odsouzením jeho str˘ce
byla snaha komunistÛ získat zadarmo BaÈovo
impérium, protoÏe jinak by mu stát za
vyvlastnûní provedené v roce 1945 musel
zaplatit. Podle nûj byl tehdej‰í proces politicky
vykonstruovan˘ a zamûfien˘ proti
podnikatelÛm.
Zástupce BaÈovy rodiny ·etina vãera uvedl,
Ïe soud v roce 1947 závaÏnû pochybil, kdyÏ
nedal moÏnost J. A. BaÈovi, aby se u soudu
hájil. Má pr˘ o tom nové dÛkazy.
„Jan BaÈa byl obÏalován národním
prokurátorem ze tfií skutkÛ zloãinÛ proti státu,
tedy jako kolaborant. Ze v‰ech tûchto skutkÛ
byl obvinûní zpro‰tûn. Naproti tomu ho Národní
soud uznal vinn˘m z jiného skutku, kter˘
jednak vÛbec nebyl v obÏalobû a kter˘ podle
mého není a ani tehdy nebyl trestn˘m ãinem.
Tedy Ïe se otevfienû nepfiipojil k
protifa‰istickému hnutí. Navíc BaÈa tvrdû
podporoval, finanãnû i jinak, ná‰ odboj v
Lond˘nû. To je mimo pochybnost,“ fiekl ·etina.
Soud podle nûj také tehdy tvrdil, Ïe nezná
místo jeho pobytu. Pfiitom dobfie vûdûl, Ïe se
nalézá v Brazílii, a proto byl poru‰en základní
princip spravedlivého procesu, vysvûtlil
·etina.
To ve svém odÛvodnûní vãera konstatovala i
soudkynû Marie Marková. „ShromáÏdûné
dÛkazy svûdãí o tom, Ïe se soud nevypofiádal
se v‰emi dÛkazy, a hlavnû neprovedl
zkoumání dÛkazÛ navrÏen˘ch obhajobou,“
konstatovala Marková.
Jan Antonín BaÈa byl nevlastním bratrem
zakladatele obuvnického impéria Tomá‰e

Bati.
KdyÏ Tomá‰ v roce 1932 tragicky zahynul pfii
leteckém ne‰tûstí, zaujal v podniku jeho místo.
Od roku 1941 aÏ do své smrti v roce 1965 Ïil
v Brazílii.

***

Rómovia mali byÈ prioritou
BRATISLAVA -sme/Andrea Hajdúchová-
Rómov to podºa sociológov Èahá ku Smeru,
no najsilnej‰ia vládna strana záujem o ich
komunitu príli‰ nejaví. Jej moÏno
najviditeºnej‰ím krokom je minulot˘ÏdÀové
odvolanie Kláry Orgovánovej z miesta
splnomocnenkyne pre rómsku komunitu.
UÏ keì vláda pripravovala svoje programové
vyhlásenie, 40 mimovládnych organizácií jej
pripomenulo, aby nezabudla na rómsku
problematiku.
„Prijal nás podpredseda vlády aj ministri
zdravotníctva, ‰kolstva, sociálnych a
zahraniãn˘ch vecí,“ hovorí Peter Pollák z Novej
rómskej generácie, ktorá v˘zvu podnietila.
Ocenil, Ïe niektoré návrhy sa v programe
vlády objavili , no „zatiaº to vyzerá, Ïe
deklarované sºuby nie sú naplnené.“
Vláda v programovom vyhlásení tvrdí, Ïe
Rómovia sú jej prioritou a sºubuje na rie‰enie
tohto problému viac peÀazí. V skutoãnosti sú
niektoré programy ohrozené, napríklad 602
terénnych sociálnych pracovníkov má zmluvy
do konca roka a nevedia, ão s nimi bude ìalej.
Mimovládne organizácie vo svojej v˘zve
upozornili, Ïe zlep‰enie nepríde bez
doãasn˘ch vyrovnávacích opatrení, vyzvali
vládu, aby pokraãovala vo v˘stavbe
nájomn˘ch bytov, podporovala
zamestnávateºov Rómov, terénnu sociálnu
prácu, asistentov uãiteºov a nulté roãníky na
‰kolách, zlep‰ila integráciu detí do ‰kôl.
Pod v˘zvu sa podpísala aj Nadácia M.
·imeãku. Jej aktivista Laco Oravec hovorí, Ïe
na rozdiel od minulej vlády táto silnej‰ie
deklaruje snahu rie‰iÈ veci, no v skutoãnosti
sa „stále len hºadá v rómskej problematike a
nie je stále jasná jej koncepcia“. Vláda podºa
neho len udrÏiava to, ão uÏ existuje.
Podpredseda vlády Du‰an âaploviã odmieta
obvinenia, Ïe po roku nemá v˘sledky.
Pracovná skupina pripravuje návrh novely
antidiskriminaãného zákona, ktor˘ by zaviedol
doãasné vyrovnávacie opatrenia.
V pracovnej skupine je aj Oravec. Podºa neho
je správne, ak táto moÏnosÈ bude koneãne
legálna, no záleÏaÈ vraj bude na ministroch, ãi
ju vyuÏijú.
Návrh má byÈ hotov˘ na jeseÀ, âaploviã
hovorí, Ïe pôjde o opatrenia v sociálnej oblasti
a vzdelávaní, ale nebudú sa poskytovaÈ na
etnickom, ale na sociálnom princípe.
„Budú to doãasné opatrenia, ktoré platia
dovtedy, k˘m ãloveka nedotiahneme na
‰tartovaciu ãiaru, ako majú ostatní. Potom uÏ
nemôÏeme kaÏdého drÏaÈ za ruku.“ V auguste
predloÏí stratégiu rie‰enia rómskej
problematiky do roku 2015.
âaploviã uÏ rok hovorí, Ïe treba zaviesÈ
povinn˘ posledn˘ roãník ‰kôlky. Ministerstvo
‰kolstva s t˘mto návrhom pri‰lo, ale vláda v
koncepcii ‰koºstva nakoniec uprednostnila
moÏnosÈ preplácaÈ rodiãom poplatky za
posledn˘ roãník ‰kôlky. Je to lacnej‰ie a
podºa ministra aj motivujúcej‰ie.
Povinn˘ posledn˘ roãník sa podºa âaploviãa
objaví tento rok v zákone o v˘chove a
vzdelávaní. Pre Rómov dokonca chce povinnú
‰kôlku od ‰tyroch rokov. Chce viac podporovaÈ
uãili‰tia v rómskych regiónoch a roz‰íriÈ
ponuku internátnych ‰kôl.
âaploviã chce pracovaÈ aj s integrovan˘mi
Rómami, ktorí sa k národnosti nehlásia. So
splnomocnenkyÀou pre rómske komunity
prehodnotia názov a úlohy úradu. KeìÏe
doãasné vyrovnávacie opatrenia sa nebudú
t˘kaÈ len Rómov, úrad si má v‰ímaÈ ºudí v
núdzi v‰eobecne.
Vláda má novú splnomocnenkyÀu pre rómske
komunity ANINU BOTO·OVÚ.
Aké sú va‰e priority?
„KaÏd˘ má svoje priority, ale tu ich definuje
vláda. Prioritou je urãite vzdelávanie. A
musíme osloviÈ aj majoritu, aby pochopila, Ïe
keì pomôÏeme tejto skupine obyvateºstva,

pomôÏeme v prvom rade majoritnej
spoloãnosti.“
Ako chcete pracovaÈ s väã‰inov˘m
obyvateºstvom?
„Táto spoloãnosÈ je absolútne necitlivo
pripravená na akékoºvek rie‰enie rómskej
problematiky, preto je dôleÏité, aby médiá
dávali priestor aj odborníkom, urãite chcem
maÈ mediálny odbor.“
Súhlasíte s podpredsedom vlády aj v tom,
Ïe b˘vanie je poslednou prioritou?
„Je to politik a má právo povedaÈ, ão uzná za
vhodné, ja budem hovoriÈ v odbornej rovine,
kde platí, Ïe jedno bez druhého nemôÏe
existovaÈ. Ak rie‰ime vzdelávanie, nemôÏu
deti b˘vaÈ v chatrãiach bez elektriny. Ak je v
obci rodina v rovnakej pozícii ako rómska, aj
tej treba pomôcÈ. Ak pomôÏeme aj inému
obãanovi v hmotnej núdzi, dosiahneme
zaãlenienie Rómov do obãianskej
spoloãnosti.“
Budete tak splnomocnenkyÀou pre
rómske komunity?
„Aj sociálne dávky a dotácie na ‰kolské
pomôcky dostávajú deti, ktor˘ch rodiãia sú v
núdzi, hoci ide najmä o Rómov. Ak pouÏijeme
atlas komunít, môÏeme povedaÈ, Ïe
pomáhame obãanovi, ktor˘ Ïije v prostredí,
kde sú najmä Rómovia. Nástroje treba vhodne
vybraÈ, aby neiritovali väã‰inovú spoloãnosÈ.“
Sú obavy, Ïe podºahnete tlaku rómskych
lídrov.
„Nátlak v úrade nebude môcÈ existovaÈ, ale
ak budú maÈ rozumné návrhy, neviem, preão
by som ich nevypoãula.“

***
28. 6. 2007

Potvrzeno: v letadle zahynuly
tfii dûti podnikatele z Brna

Brno-právo/Jifií Ro‰kot, Jifií RÛÏiãka-Z
KambodÏi zpráva, které se v‰ichni báli. Tfii
dûti brnûnského podnikatele Ivana Veselého
zahynuly spolu s dal‰ími devatenácti lidmi pfii
pádu letadla do dÏungle u mûsta
Sihanoukville. „V‰ichni zahynuli. Je to
potvrzeno,“ oznámil ministr informací Khieu
Kanharit. „Ostatky tfií âechÛ uÏ byly pfievezeny
do metropole Phnompenhu a velvyslanec
Ivan Hotûk je v kontaktu s rodinami,“ sdûlila
t˘Ï den Právu mluvãí ministerstva zahraniãí
(MZV) Zuzana Opletalová. Datum repatriace
má b˘t vyjasnûno aÏ dnes.

Vrtulník kambodÏsk˘ch záchranáfiÛ vãera
ráno pfii krátkém vyjasnûní na‰el v dÏungli u
hory Bokor v provincii Kampot trosky letounu
AN-24, kter˘ tam v pondûlí havaroval. Na
místû byla nalezena mrtvá tûla v‰ech 22 obûtí
vãetnû tfií âechÛ.

âesk˘mi obûÈmi ne‰tûstí jsou dvû dívky a
mladík ve vûku 19, 20 a 21 let. Jde o
sourozence, dûti Ivana Veselého, jednoho z
fiídících manaÏerÛ stavební spoleãnosti PSG
International.

Právu to ve stfiedu potvrdil zdroj, kter˘ má
blízko k vedení firmy. „Ano, je to pravda,“
sdûlil. Otec dûtem dovolenou v Asii zaplatil.
Podle nepotvrzen˘ch zpráv jiÏ pfiicestoval do
KambodÏe.

Pfiíãiny ne‰tûstí patrnû nesouvisejí s
technick˘m stavem stroje. Mluvãí MZV s
odvoláním na telefonát s velvyslancem
Hotûkem uvedla, Ïe posádka mûla asi pût
minut pfied pfiistáním poÏádat o povolení k
sestupu, coÏ jí v‰ak bylo odepfieno právû kvÛli
‰patné viditelnosti.

Pak se uÏ piloti vûÏi neozvali. Podle v‰eho
tedy sestoupili s letadlem o své vÛli a v horách
zavadili o stromy. „Staãilo pr˘ asi pouh˘ch sto
metrÛ a stroj by jejich koruny tûsnû minul,“
fiekla Opletalová.

âerná skfiíÀka antonova je‰tû nebyla
vyhodnocena. Sar Sareth, fieditel kambodÏské
letecké spoleãnosti PMT Air, jíÏ stroj patfiil,
uvedl, Ïe sice pfiesnû neví, kdy byl An-24
vyroben, ale dodal, Ïe ze Siemreapu na lince
do Sihanoukville v pondûlí startoval v dobrém
technickém stavu.

Nalezení trosek antonova, po nûmÏ v dÏungli
od pondûlí pátrala asi tisícovka vojákÛ,
umoÏnila krátká pfiestávka monzunov˘ch
lijákÛ a rozplynutí mlhy, která pfiedtím na zemi
sníÏila viditelnost na asi 40 metrÛ. Za
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Kratší 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.

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.

• 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

�

�

✈
�

Změnili jsme lokalitu abychom mohli
nabídnout kvalitnňejší služuby

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

T O R O N T O •  P R A H A •  O T T A W A •  M O N T R É A L •  B U F F A L O •  C H I C A G O •  A T L A N T A
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Volejte Pavlu:
416/827-7782
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normálních okolností bylo moÏné najít místo
je‰tû t˘Ï den, uvedly místní zdroje.

Monzunov˘ liják se v‰ak hned vãera zase
vrátil a znemoÏnil dal‰í starty vrtulníkÛ, a tím
i pfiepravu ostatkÛ zb˘vajících obûtí, mezi
nimiÏ byla ‰estiãlenná posádka vãetnû
ruského druhého pilota a 13 jihokorejsk˘ch
turistÛ.

Asi deset jejich rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ
pfiicestovalo v úter˘ do Phnompenhu.
KambodÏská vláda se rozhodla náklady jejich
pobytu hradit sama.

***

Podle policie nesedí
v úãetnictví âunkov˘ch celé

milióny
Praha-právo/Radim Kijonka-Policie pfii
vy‰etfiování korupãního pfiípadu vicepremiéra
Jifiího âunka zjistila, Ïe jeho rodina nemohla
v minulosti ze sv˘ch pfiíjmÛ na‰etfiit nûkolik
miliónÛ korun, jak politik tvrdí.
âunkovy vedlej‰í a nepfiiznané finanãní zdroje
nejasného pÛvodu jsou proto podle policistÛ
velkou záhadou. I tato indicie vedla kriminalisty
v únoru k obvinûní z pfiijetí pÛlmiliónového
úplatku.
Právu to potvrdil dÛvûryhodn˘ zdroj, kter˘ je
obeznámen s v˘sledky policejního
vy‰etfiování.
„Rodina Jifiího âunka si v Ïádném pfiípadû
nemohla naspofiit do roku 2002 nûkolik miliónÛ
korun, jak tvrdil âunek na zaãátku února v
Senátu senátorÛm. Nemohla na‰etfiit ani jeden
milión korun, kter˘ si mûl údajnû uloÏit v
Universal Bance,“ fiekl Právu zdroj.
Podle nûho âunek dosud nepfiedloÏil
vy‰etfiovatelÛm Ïádné vûrohodné dÛkazy o
pÛvodu sv˘ch úspor.
VÛbec tak napfiíklad není jasné, kde vzal
peníze na postavení domu za 3,5 miliónu
korun, kdyÏ získal hypotéku jen na 1,7 miliónu
korun. „Aby na‰etfiil takové peníze, nesmûli
by mít s manÏelkou prakticky vÛbec Ïádné
v˘daje. Museli by pfiedtím Ïít na ulici, neplatit
za sluÏby, ne‰atit se, nemít vÛbec dûti,“ doplnil
zdroj.
Místopfiedseda vlády, kter˘ pfiitom v minulosti
Ïivil celkem ãtyfii dûti, dosud ani vefiejnosti a
médiím pÛvod sv˘ch úspor dÛvûryhodnû
nevysvûtlil. PfiedloÏil jiÏ celkem ãtyfii verze.
Nejdfiíve tvrdil, Ïe na‰etfiili s manÏelkou pÛl
miliónu, kter˘ mûli celou dobu schovan˘ v
bytû, protoÏe nevûfií bankám. Pak naspofienou
ãástku zv˘‰il na jeden milión s tím, Ïe ji uloÏil
v krachující Universal Bance. Naposledy
prohlásil v únoru v Senátu pfied kolegy, Ïe
na‰etfiil je‰tû pfied vstupem do politiky celkem
2,5 miliónu korun.
„KdyÏ zaãal âunek v médiích uvádût neustále
rÛzné ãástky, kolik si jeho rodina vlastnû
na‰etfiila, tak se protikorupãní policie rozhodla
jeho pfiíjmy od roku 1982 provûfiit. Mohla to
b˘t totiÏ jedna z dal‰ích indicií, Ïe úplatek od
realitky mohl opravdu pfievzít. Pfii provûfiování
se potvrdily velké nesrovnalosti mezi pfiíjmy a
v˘daji rodiny âunkov˘ch,“ uvedl zdroj.
Podle nûho bylo dal‰ím zaráÏejícím zji‰tûním
to, jak âunek získal podíl na chatû v
Jeseníkách. „Tuto transakci dosud také
nevysvûtlil,“ upozornil zdroj.
Provûfiování finanãní situace âunkov˘ch uÏ
od roku 1982 nedávno oznaãila nejvy‰‰í státní
zástupkynû Renata Vesecká za nepfiípustné
roz‰ífiení policejního ‰etfiení, které pfiímo
nesouvisí s kauzou údajného úplatku v roce
2002.
âunek je‰tû pfiedtím, neÏ se stal vsetínsk˘m
starostou, pracoval jako bezpeãnostní technik
Zbrojovky Vsetín, podniku, kter˘ skonãil v
konkurzu. „Tam Ïádné pfievratné pfiíjmy
nemûl,“ podotkl zdroj. âunkova manÏelka je
sice zubní lékafikou, ale dlouhou dobu byla
zamûstnána v Ústavu národního zdraví, kde
nemûla Ïádn˘ závratn˘ plat. „Navíc byla velmi
ãasto s minimálním pfiíjmem na matefiské,“
upozornil zdroj. K tomu pak je‰tû mûla splácet
900 tisíc korun, které si pÛjãila na vybudování
zubní ordinace.
Státní zástupce Radim Obst, kterému byl
dozor nad údajnou úplatkáfiskou kauzou
poãátkem mûsíce odebrán, nechtûl k âunkovû
uloÏenému miliónu nic fiíct. „ProtoÏe v této

vûci jiÏ nekonám, nejsem oprávnûn se k tomu
vyjadfiovat,“ fiekl pfierovsk˘ Ïalobce.
Majetek âunek podle sv˘ch slov na Frekvenci
1 nabyl v orgánech firem: „Já jsem nedûlal
jenom bezpeãnostního technika, ale dûlal
jsem i spoustu jin˘ch ãinností a byl jsem i v
orgánech rÛzn˘ch spoleãností, protoÏe to
nebylo trestné.“
Pokud by byl odsouzen, byÈ na podmínku,
vládu by opustil. „Buìte bez obav,“ fiekl.

***

Karpatské bukové pralesy v
Zozname svetového dediãstva
Bratislava-sme/SITA, âTK, TASR, zh-
V˘bor svetového dediãstva na svojom
31. zasadnutí na Novom Zélande schválil
zápis slovensk˘ch a ukrajinsk˘ch
karpatsk˘ch bukov˘ch pralesov do
Zoznamu svetového dediãstva UNESCO.
Karpatské bukové pralesy sú v˘nimoãné
t˘m, Ïe vytvárajú reÈaz „ostrovov“
pôvodného prírodného lesa od
najniÏ‰ieho po najvy‰‰í lesn˘ vegetaãn˘
stupeÀ v níÏinách, pahorkatinách,
vrchovinách, hornatinách a vysoãinách.
“Bukové pralesy sú uÏ v Európe unikátne,
tie na‰e patria k najvzácnej‰ím,” povedal
âTK Marián Giãa zo Správy národného
parku Poloniny, kde sa ãasÈ pralesov
nachádza. Podºa Giãu majú stromy v
zapísan˘ch pralesoch rôznorodú vekovú
‰truktúru, najstar‰ie majú vy‰e 200 rokov.
Do zoznamu sa dostali pralesy v
prírodn˘ch rezerváciách Have‰ová,
StuÏica, RoÏok v Bukovsk˘ch vrchoch a
Kyjovsk˘ prales vo Vihorlatsk˘ch vrchoch.
Celková rozloha pralesov je takmer 1000
hektárov.
“V pralesoch sú beÏné vyschnuté ãi
polámané a hnijúce stromy. Práve na tie
sa viaÏe ãasÈ unikátnej fauny a flóry,”
uviedol Viliam Bartu‰ z
Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. V
StuÏickom pralese bolo napríklad
objaven˘ch 600 druhov húb a viacero
nov˘ch druhov hmyzu. âasÈ rastlín a
Ïivoãíchov dokonca neÏije nikde inde na
Slovensku, uviedol Bartu‰.
Spoloãn˘ projekt Slovenska a Ukrajiny
pozostáva z desiatich pralesov˘ch lokalít.
Z nich ‰tyri sú na území Slovenska, a to

tri v Národnom parku Poloniny a jedna v
Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat.
Agentúru SITA o tom informoval hovorca
ministerstva Ïivotného prostredia (MÎP)
Peter Vi‰váder.
Po prípadnom vstupe Slovenska do
schengenského priestoru bude pralesmi
prechádzaÈ vonkaj‰ia prísne stráÏená
hranica. “Práve pre ochranu hraníc tu
existujú tlaky na sprístupÀovanie lesa,
vytváranie priesekov,” uviedol Bartu‰.
Zapísaním pralesov do zoznamu
UNESCO by preto podºa neho mohla
stúpnuÈ váha ochrany t˘chto lesov.
K najväã‰ím pralesn˘m zoskupeniam
patrí Kyjovsk˘ prales, ktor˘ sa nachádza
vo vojenskom obvode pri Humennom.
Podºa pracovníkov správy Chránenej
krajinnej oblasti V˘chodné Karpaty sa v
lese nehospodárilo najmenej dve
storoãia. Bol tu totiÏ pansk˘ poºovn˘ revír.
“Tunaj‰ie pralesy sú vo v˘bornom
zdravotnom stave,” uviedol lesník Milan
Kidala.
Ide o ojedinel˘ a vzácny prípad vertikálnej
lesnej vegetaãnej stupÀovitosti so
‰irok˘m zastúpením ukáÏok pralesov na
relatívne malom území na‰ej krajiny. Je
to druhá lokalita svetového prírodného
dediãstva na Slovensku, ktorej nominácia
sa pripravovala sedem rokov v gescii
MÎP v spolupráci s Technickou
univerzitou vo Zvolene. Ako sa v správe
rezortu ìalej uvádza, úspech je o to
cennej‰í, Ïe do závereãného
schvaºovacieho konania svetového
prírodného dediãstva sa zo 183 ‰tátov
dostali úspe‰né nominácie len piatich,
okrem Slovenska e‰te z âíny, Kórey,
·panielska (z Kanárskych ostrovov) a
Madagaskaru. V˘bor neschválil napríklad
nomináciu známeho talianskeho pohoria
Dolomity.
Slovensko malo v prestíÏnom zozname
UNESCO z prírodn˘ch pamiatok doteraz
zapísané len jaskyne Slovenského krasu.
V zozname sú e‰te centrá historick˘ch
miest Banská ·tiavnica a Bardejov,
pamiatkové zóny rodinn˘ch domov vo
Vlkolínci ãi Spi‰sk˘ hrad.

***
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Josef Lnûniãka: Nûgu‰
V tomto podkrkono‰ském kraji pod Jestfiebími horami
se velmi ãasto vyskytuje jméno Kulda, hned za tímto
jménem následuji jména N˘vit, Kábrt, ·rejber, Breitr,
Brát a Prouza.
To jsou jména, která se velmi ãasto opakují nejen ve
Rtyni, ale i v okolních vesnicích, pfiedev‰ím ve
StráÏkovicích, v Petrovicích, v BatÀovicích a v Úpici.
Proto se nelze divit, Ïe kaÏd˘ Kulda i ostatní jména
následující mají také pfiezdívku, protoÏe by se jinak na
nû nikdo nedoptal. KdyÏ se na nûkteré z uveden˘ch
jmen ptáte, ihned vám tázan˘ odpoví: kter˘ Kulda,
·rejber ãi Brát?
Nûkteré pfiezdívky jsou velmi trefné, ba i s urãitou
ironií. Kuldové mají napfiíklad pfiezdívky: Zahradsk˘,
Konãinsk˘, U ãertÛ, PÛlãert, Láveck˘, JeÏí‰ek a podobnû
N˘vltové: Ohradsk˘, Utíkáãek a mnoho dal‰ích.
Pfied nûkolika léty jsem poznal na ‰achtû ãlovûka, kter˘
mûl neobvyklou pfiezdívku. Po habe‰ském, pardon, po
etiopském císafii, se mu fiíkalo v‰eobecnû Nûgu‰.
Správnû se jmenoval Karel Schrejber, ale to jméno by
vám nic nefieklo. Pod tím jménem ho znala pouze
správa závodu a ke jménu se pfiipisovalo ãíslo 9. To
proto, aby se to nepletlo. KaÏdé jméno, které se na
dolech vícekráte opakuje, dostává i kmenové ãíslo, aby
se vûdûlo, o kterého zamûstnance jde.
KdyÏ jste ale fiekli Nûgu‰, to ihned kdekdo vûdûl, o
koho jde. Nûgu‰ mal˘, siln˘ a v obliãeji nápadnû
ãerven˘. Nosil blÛzu s mosazn˘mi knoflíky je‰tû z dob
c. k. Rakousko-Uherska a ãerven˘ ‰átek, uvázan˘ kolem
krku na velk˘ uzel, natoãen˘ k pravému rameni.
Nepamatuji se, Ïe by ten chlap dûlal na dolech nûco
jiného, neÏ Ïe vyváÏel z pracovi‰È celého uhelného
revíru záchodové hrnce. Zamûstnání to není zrovna
populární, ale v dolech je to vskutku nutná práce a z
hlediska hygienického naprosto nepostradatelná
záleÏitost. Tato nepopulární práce dostala vzne‰en˘
název „medafi”. Nûgu‰ tedy dûlal právû tohoto „medafie”.
Nemyslete, je s tím práce aÏ nad hlavu. Práce jako
kaÏdá jiná, zodpovûdná a navíc vyÏaduje tro‰ku tvrd‰ího
chlapa. Kupodivu, Nûgu‰ tyto vlastnosti mûl.
Velmi ãasto musel s „medafiem” spolupracovat i dÛlní
lokomotivkáfi. V prázdn˘ch vozících musí odváÏet
vymyté a vydezinfikované „medafiské” hrnce na
jednotlivá pracovi‰tû, a to v dolech není Ïádná maliãkost.
Vhodnû tyto nádoby umístit, aby na pracovi‰tích
nepfiekáÏely, ale aby je horníci mûli pfii ruce, pardon
pfii... A také kontrolovat, kolik je‰tû schází, neÏ bude
hrnec pln˘.
Je‰tû tûÏ‰í bylo odváÏet je plné smûrem k ‰achtû a dále
na denní svûtlo, na povrch. Jeden hrnec má obsah deset
litrÛ. Jednoho dne jsem odjíÏdûl od ‰achty s tfiiceti
prázdn˘mi vozíky aÏ do nejvzdálenûj‰í ãásti dolu na
37. úpadní. Tak zvan˘m ochozem u 4. úpadní jsem jel
velmi pomalu, dá se fiíci krokem. Jednak je tam velké
stoupání a i vozíky „‰ly” nûjak tûÏko. Sypal jsem na
koleje such˘ písek a tu vidím mezi kolejemi pûkn˘
visací zámek, lidovû fieãenou kladku. Zastavil jsem,
maliãko jsem s celou soupravou couvl, zámek zvedl a
pokraãoval v cestû.
U kompresní stanice hned za 4. úpadní pracoval ãlovûk,
kterému v‰ichni, celé osazenstvo Tmavého dolu fiíkali
Viktorek. Správnû se jmenoval Rudolf Kaãeriak. Znal
jsem ho velmi dobfie, ale nevím, kde pfii‰el k tomu, Ïe
byl vyhlá‰en jako odborník na zámky. Viktorovi staãilo
podívat se do klíãové dírky a za hodinu vám udûlal bez
pfiedchozího zkou‰ení klíã, kter˘ pfiesnû zapadl do
zámku a otevfiel ho. Viktorek mûl u kompresní stanice
vÏdy plné ruce práce. Pofiád opravoval, rozdûlával a
zase skládal rÛzné zámky, které mu havífii nosili.
Upravoval náfiadí a dûlal klíãe.
Pfii zmínûné jízdû jsem zastihl Viktorka na laviãce pfied
kompreskou. Pojídal ohromnou svaãinu. Takovou men‰í
polovinu bochnfku chleba, kterou Viktorek, kdyÏ uvidûl

mÛj úsmûvn˘ údiv, nazval „patiãkou”. V druhé ruce
drÏel kus salámu.
„Podívej se, Viktorku, jakou jsem na‰el krásnou kladku,
Je jako nová. Ov‰em nemám k ní klíãek.”
Viktorek vstal, bez fieãi prohlédl pod svûtlem zámek
znaleck˘m okem. Vstrãil kladku do kapsy a fiekl: „AÏ
pojede‰ zpátky, trochu pfiibrzdi. Bude‰ mít k té kladce
hotov˘ klíãek.”
Visací zámek byl dosti velik˘ a klíãek k nûmu musel
b˘t udûlán ze silného plechu. Musel b˘t ploch˘.
Podûkoval jsem, nasedl do ma‰inky a odjel. Na konci
mé cesty u 37. úpadní na mne ãekal Nûgu‰.
„Hele,” spustil na mne, jakmile jsem zastavil, „povezu
ãtyry hrnky s medem. V‰echny jsou plné. Jeì s tím
trochu opatrnû. Ne abys se mnou letûl jako „Slovenská
stfiela”. Mohlo by to ‰patnû dopadnout.”
Já jsem mu nikdy Nûgu‰i nefiíkal. ¤íkal jsem mu
Karlíku. Pochopitelnû jsem mu tykal, pfiesto, Ïe byl asi
o polovinu star‰í neÏ já. Kdybych mu fiekl Nûgu‰i, jistû
by se nezlobil. To jsem vûdûl. VÏdy se ke mnû hlásil,
kdyÏ jsme se, obyãejnû pfii slavnostních pfiíleÏitostech
v Mal˘ch SvatoÀovících nebo pfii m˘ch cestách po
Jestfiebích horách, potkali.
Nyní jsem se ho zeptal: „Karlíku, kde ty hrnky má‰?”
„Na. klaniãáku za posledním vozem.”
Vyskoãil jsem z ma‰inky, vzal lampu a ‰el se podívat.
Cestou jsem jiÏ nadával:
„Blázní‰, Nûgu‰i, dát plné hrnky na klaniãák (ploch˘
vÛz)? VÏdyÈ to spadne v nejbliÏ‰í zatáãce. Copak na to
nemá‰ normální vÛz?”
„Hele, nekecej! Já uÏ jsem za ta léta, co lo dûlám, nûjaké
to kilo hoven odvezl. Ty sis sral je‰tû do plínek, kdyÏ já
tady vozil hovna a i na klaniãáku. A dycinky to dobfie
dopadlo. Tak nekecej a jeì!” Potom dodal smífiliv˘m
hlasem: „Podívej se, Pepku, já jsem dal pod klaniãák
fálky, tak to nesletí.”
Víte, co je to fálek? Asi nevíte. Já vám to vysvûtlím:
slab‰í, 120 cm dlouh˘ kus kmene o prÛmûru do dvaceti
centimetrÛ se rozfiízne podél, takÏe vzniklé pÛlky jsou
po jedné stranû ploché a po druhé stranû pÛlkulaté.
Nûgu‰ dal pod ty hrnky plné „medu” dva takové fálky.
Zdálo se mi to nejisté a mnoho chuti jsem k odjezdu
nemûl. Nûgu‰ mne v‰ak pobízel: „Jeì, ty troubo, a
nezdrÏuj provoz. Bude tû za chvíli hledat dispeãer. Já
na tom budu sedût a je‰tû to budu drÏet.”
K ‰achtû byla cesta dlouhá bezmála ãtyfii kilometry.
·achta na Tmavém dole byla tehdy vtaÏná, to znamená,
Ïe vtahovala ãerstv˘ vzduch do podzemí. Vzduch
nezbytn˘ pro celé osazenstvo dolu. Ten vzduch musel
b˘t ãist˘. Pro ilustraci uvedu, Ïe kdyÏ si nûkdo z
horníkÛ u ‰achty zakousl jablko, nebo jedl ‰vestky ãi
okurku, lokomotivkáfii i ostatní, ktefií pracovali na
„haupt‰trece” to cítili tfiebas aÏ dva kilometry daleko.
Také se stalo, Ïe byl cítit koufi z cigarety, kdyÏ si nûkdo
blízko ‰achty na povrchu zapálil.
Vzduch v hlavní chodbû proudil dosti velkou rychlostí.
Na Dole Kolektiv byl velk˘ odsávací ventilátor a ten z
Tmavého dolu odsával zkaÏen˘ vzduch.
Proto povinností fiidiãe dÛlní lokomotivky bylo
pfiepravovat hrnky s „medem” s velikou opatrností.
Kdyby vÛz s tûmi hrnky vykolejil a obsah se rozlil,
znamenalo by to, Ïe osazenstvo dolu, které se nachází
za místem havárie, padne do mdlob.
„¤íká‰, Ïe si jin˘ vozík nemÛÏe‰ obstarat?”
„Ty rafáni z ploten povídali, Ïe musí plnit plán a Ïádn˘
vozík mi nechtûjí dát.”
Uznal jsem to koneãnû za dostateãnou omluvu a vracel
jsem se podél soupravy zpût k lokomotivce. S
pomocníkem jsme je‰tû zkontrolovali sepnutí vozÛ, na
poslední vÛz jsme dali ãervenou lampu. Osvûtlovala
Nûgu‰e v obliãeji. Je‰tû jsem mu fiekl, Ïe kdyby se nûco
stalo, aby pfied ãervenou lampou mával rukou.
Bylo to proti pfiedpisÛm. Správnû by na tom klaniãáku

nemûl sedût, ale kdo by drÏel hrnky s „medem”?
Jízda byla klidná. Ve v˘hybce na 21. sváÏné jsme
ãekali na protijedoucí vlak a po jeho projetí jsem dostal
od dispeãera souhlas k jízdû do dal‰í v˘hybky.
U 4. úpadní jiÏ ãekal Viktorek. Souprava jela klidnû, ba
i vzadu bylo v‰echno v pofiádku. Viktorek mi podal
visací zámek s klíãkem, aniÏ bych musel zastavit.
Podûkoval jsem a vûnoval se dal‰ímu fiízení soupravy
s uhlím. TraÈ zde dûlala znaãn˘ oblouk, takÏe jsem asi
na dobu dvou minut na konec vlaku nevidûl. KdyÏ
jezdíte nûkolik rokÛ dennû na stejné trati ãtyfiikrát aÏ
pûtkrát za smûnu, znáte na kolejích kaÏd˘ zub, kaÏdé
naklonûní kolejí ãi zhoupnutí. âlovûk je spojen se
strojem i s celou soupravou zvlá‰tní magnetickou silou.
Vycítil jsem pfiesnû kaÏdé cuknutí vozíkÛ a mnohdy
jsem bez podívání urãil, Ïe vypadl tfiebas dvacát˘ vozík
z kolejí.
I tentokrát mi náhle projel tûlem impuls, kter˘ mi fiekl,
Ïe se na konci vlaku nûco stalo. Bylo to pfii projíÏdûní
ochozem. Nevidûl jsem právû cel˘ vlak. Pfiedtím jsem
jel velmi pomalu, traÈ se pfied ochozem kfiiÏovala s
v˘hybkou ke 4. úpadní. Podafiilo se mi témûfi okamÏitû
soupravu zastavil pouÏitím elektromagnetické a
souãasnû i ruãní brzdy. Vzali jsme si s pomocníkem
lampy a ‰li se podívat na konec vlaku. Tûsnû pfied
kompresní stanicí vidím pfievrácen˘ klaniãák a s ním
v‰echny ãtyfii hrnky s „medem”, kaÏd˘ jinde.
Koncentrovaná „vÛnû” se ‰ífiila i proti vûtru. Viktorek
zvracel do strouhy vedoucí podél tratû. Nûgu‰ vyhrnuté
rukávy aÏ po ramena nabíral „spanil˘” obsah rukama a
s gustem, jen jemu vlastním, naplÀoval znova rozlité
hrnky. Ruce si otíral o okraje. Oãekával jsem, Ïe mi
bude nadávat. Nic takového. Dûlal, Ïe mû nevidí. Byl
pfiíli‰ zamûstnán. Nemohl jsem se pfiinutit, abych
pfiistoupil blíÏ. Viktorkovi jsem pomoci nemohl. Nûgu‰
ale postavil pfied Viktorka zpola naplnûn˘ hrnek a
pravil: „Ví‰, Ïe se nesmí zneãi‰Èovat strouha? Házej to
do hrnku!”
To pomohlo Viktorkovi k vyprázdnûní Ïaludku úplnû.
Za deset minut opláchl Nûgu‰ celé okolí kompresky
vodou ze strouhy. Opláchl si ruce a poznamenal: ,Jeì a
nezdrÏuj provoz!”
Bez problému a bez zastavení jsme dojeli aÏ k ‰achtû,
protoÏe ve tfietí v˘hybce na nás jiÏ ãekala prázdná
souprava. Po zastavení vlaku jsem ‰el k Nûgu‰ovi.
„To mi, Karlíku, vysvûtli, cos tam dûlal?”
„Ále,” zaãal pomalu Karel a smál se tak, Ïe kdyby
nemûl u‰i, úsmûv by mûl kolem celé hlavy. „Tys jel
kolem kompresovny jako slimák, tak jsem seskoãil,
utíkám dopfiedu a podal jsem Viktorovi ruku, Ïe ho
zdravím a Ïe jsem ho dlouho nevidûl. Jakmile ke mnû
dojel klaniãák, naskoãil jsem zezadu, pfiední koleãka se
zvedla. VÛz byl právû na „srdci” v˘hybky, nadskoãil a
vypadl z kolejí. To je v‰echno, boÏínku. To ostatní jsi
uÏ vidûl. Myslím, Ïe to byla jen krátká vlna, takÏe to
chlapi vzadu pfieÏili. Neví‰, jestli dispeãer nemûl nûjak˘
kyndy?”
„Nevím,” odpovûdûl jsem a musel jsem se vzdálit,
protoÏe Nûgu‰ páchl, jako kdyÏ se skácí cirkus. U
‰achty chlapi utíkali do pumpovny. Signalista odzvonil
rychle do strojovny, jako Ïe jedou lidi. Do spodní etáÏe
klece mu narazili klaniãák se slavn˘m obsahem, kter˘
pfietlaãila obsluha ‰achty po prázdné koleji. Pfiitom
mûli nosy aÏ u troleje. NeÏli se klec odlepila od stavítek
nárazi‰tû, signalista ·rÛtek staãil fiíct: „Koukej, aÈ tû
tady, Nûgu‰i, dlouho nevidíme. Chlape, smrdí‰, jako
kdyÏ se na psa klekne!”
Nûgu‰ byl vlastnû poslední soukrom˘ podnikatel v
kraji pod Jestfiebími horami. Obsah „medov˘ch hrnkÛ”,
které vyváÏel z celého revíru jen on, byl jeho
vlastnictvím. Prodával to in nátura jako su‰ené
zahrádkáfiÛm.
Z knihy: Úlomky ÏivotÛ.

***
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SluÏební cesta

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

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

Cel˘ den jsem proÏíval v mírném neklidu
a ve znamení cesty.
Koneãnû jsem byl na leti‰ti a po odbavení
nastoupil do letadla. Bylo plné do
posledního místeãka. MuÏi v bezvadn˘ch
oblecích, bíl˘ch ko‰ilích, kravaty se
sponkami. MuÏi na cestách.
Businessmani. Za úãelem prodeje ãi
nákupu. Mají kuffiíky z pravé kÛÏe, niÏ‰í
kasta jen z fíbru. Mají je na kolenou,
otevírají je jako kuffiíky s líãidly pfied
divadelní premiérou. Ty kuffiíky jsou plné
zpráv, formuláfiÛ, záznamÛ o ztrátách a
v˘dûlcích, kreditu, slev, informací.
Vût‰inou je v‰e na kfiídovém papífie.
Uliãkou prochází stewardky, usmívají se,
nabízejí Time, Newsweek, Saturday
Night, New Yorker, Business Report.
Motory se rozezvuãely, rychlost letounu
rostla, pak se pozvedl a stoupal k
nebesÛm. Sedím u okénka, dole leÏí
nekoneãná a zasnûÏená pláÀ manitobské
prérie. V létû ãervené stfiechy farem jsou
teì bílé. Temné klikatice fiek teì
zamrzl˘ch a zasnûÏen˘ch zmizely.
Nastala chvíle, kdy stewardky rozná‰í
obãerstvení na mal˘ch obdélníkov˘ch
podnosech. Sekan˘ biftek, zelenina,
houstiãka, trocha salátu. Mal˘ kousek
desertu. Pak káva nebo ãaj. Po chvíli
jsem se nevûfiícnû díval kolem sebe, jak
odná‰ejí vychladlé zbytky jídla v poãtu aã
pfiekvapivém. Napadlo mne, co si asi
pomyslí Ïena o muÏi, kter˘ jako sleãinka
nedojídá.
Na kfiídle letadla leskne se odraz
sluneãních paprskÛ. Nûktefií pasaÏéfii si
po jídle uvolÀují vázanky. Jejich ‰íje jakoby
ponûkud zmûkly. Dle informací z kabiny
pilota letadlo se vzná‰í ve v˘‰i 11 km a
mífií k mûstu Edmonton.
Po necel˘ch dvou hodinách letu dûkoval
nám, cestujícím, pfiíjemn˘ Ïensk˘ hlas za
pouÏití sluÏeb spoleãnosti Air Canada a
pfiál nám v‰em bájeãn˘ den.
Na leti‰ti mne oãekával mlad˘ inÏen˘r,
dobfie anglicky mluvící âíÀan. Nasedli
jsme do sluÏebního automobilu. Drobn˘
kolega byl mil˘, o lecãems mi vyprávûl:
kde studoval, o sv˘ch dvou ratolestech,
plánech do budoucna. Vybuchoval
hlasit˘m smíchem jehoÏ dÛvod jsem dost
nechápal v místech hovoru, kde jsem to
neãekal. Na cestû k cíli, právû dostavûné
vûznice pro zloãince nejtûÏ‰ího kalibru v
místû zvaném Drumheller, dvakrát
zabloudil.
Ale dojeli jsme. Nová vûznice se nalézá
asi tfiicet kilometrÛ od Edmontonu, Alberta
a pfiipomíná více nûkterou z restauraãních
provozoven Bonanza nebo Country
Kitchen neÏli vûzeÀskou instituci s
nejpfiísnûj‰ím reÏimem. Budova z temnû
ãerven˘ch cihel, solidní. Stavba vcelku
dÛstojná. Okolí bylo jiÏ vût‰inou upravené,
jen v jednom místû, opodál vysokého
plotu, kter˘ oddûluje uzemí svobody
omezené od svobody neomezené, zela
v pÛdû ãerná rána asi tfiicet metrÛ dlouhá.
Na návr‰í z vykopané hlíny stála skupinka
lidí s aktovkami a kuffiíky podobn˘mi tûm,
co jsem uÏ vidûl v letadle.
-UÏ tam v‰ichni jsou,- pravil âíÀan a ãile
vykroãil k v˘kopu. Následoval jsem ho.
Skupina sestávala z v˘znaãn˘ch
hodnostáfiÛ Technické správy federálního
vûzeÀského systému. Nûkteré jsem uÏ
znal, jiní mi byli pfiedstaveni. Byli z Ottawy,
Saskatchewanu, Toronta i Winnipegu. A
byl tam i reprezentant vedení vûznice.
Nechápal jsem, proã z tolika míst a mûl

jsem pocit, Ïe kaÏdou chvíli mÛÏe
vypuknout dal‰í svûtová válka, neboÈ v
se‰losti byly patrné silné napûtí a
nervozita.
Nezbytné pfiedstavování. A pak ...
-VáÏn˘ problém,- pravil mal˘ zavalit˘ muÏ
se siln˘m doutníkem v bufitíãkovit˘ch
prstech, postavením vysok˘ to hodnostáfi
z Toronta. Naklonil se nad v˘kop více
neÏli ostatní pfiítomní.
A tu se to stalo. Krátk˘ pohled na celou
skupinu odstartoval ãemu uÏ jsem nebyl
schopen zabránit ... a ani nechtûl. Byla to
moje fantasmagorická reakce na váÏnou
situaci. A místo, abych se díval na dvû
tlusté klobásy teplovodního rozvodu pro
cel˘ objekt nové vûznice, které pfii tlakové
zkouÏce neobstálo právû tam, kde ve
v˘kopu tepelná isolace byla prosáklá
vlhkostí, díval jsem se na ãleny skupiny,
na reprezentanta vedení vûznice a ostatní
a nemohl vûfiit sv˘m poÈouchl˘m oãím ...
Najednou jsem v kaÏdé osobû naklánûjící
se k v˘kopu vidûl nûjakého slavného
dvojníka ... byli tam John Wayne, kter˘ se
jmenoval Garnet Komar, a Pierre
Trudeau, jin˘ to úãastník inspekce, vedle
Fanda Mrázek, jehoÏ funkce mi nebyla
jasná, zato inÏen˘r z firmy, která rozvod
navrhovala jakoby z oka vypadl dr.
Edvardu Bene‰ovi, vedle nûj rozváÏnû
pokyvoval hlavou Frank Sinatra jako
vy‰it˘ a i slavn˘ Fernandel tam byl a ten
mal˘, dosud jak se zdálo nejdÛleÏitûj‰í,
Roy Henderson, jakoby si právû odskoãil
z dÛleÏitého zasedání krajského v˘boru
KSâ. Jenom ten ãínsk˘ chlapík, kter˘
mne pfiivezl, nepfiipomínal mi ani Mao
Tse Tunga ani âou En Laje.
-Blbãe!- pokáral jsem se a pfiistoupil blíÏe
k v˘kopu. Nijak mi to ale nepomohlo. V tu
chvíli po prknû na druhou stranu v˘kopu
pfie‰el dr. E.Bene‰ s v˘kresy v ruce,
chladn˘ vítr jimi cloumal a jeho oãi
starostlivû osahávaly kaÏd˘ metr potrubí.
Mal˘ funkcionáfi Roy z kufírku vyjmul
polaroid a práskal jeden obrázek za
druh˘m, ty mu vylézaly z aparátu a on je
ve sv˘ch bufitíãkovit˘ch prstících drÏel
jako karty, fotochemick˘ proces mu v
nich probíhal bez ohledu na denní svûtlo.
Do v˘kopu se spustil John Wayne, umazal
si nale‰tûné polobotky od jílu, ale nedbal
toho ani za mák, nahnul se a prsty
ohmatával potrubí jakoby to byla Ïenská
stehna.
-Kdepak je expansní smyãka?- chtûl
vûdût a vzhlédnul k dr. Bene‰ovi. Ten
rozloÏil ve vûtru v˘kres jako plachtu a po
chvíli ukázal k nûmu prstem: -Mûla b˘t
tady nûkde!- Leã studen˘ vítr donutil
duchovního otce v˘kresu aby jej zaãal
skládat.
Na obloze se objevila mraãna. Nûktefií z
pfiítomn˘ch ohrnuli si límce kabátÛ a
debata ãile spûla k závûru. AÈ je dÛvod
poruchy jakk˘koli, kontraktor neprodlenû
zahájí opravu potrubí. Takov˘ byl resultát.
-A co kdyÏ to prdne zas nûkde jinde? AÏ
tu budou nastûhovan˘ gaunefii?- tázal se
superintendant objektu, pfiipomínající
Jaroslava Marvana ve Friãovû detektivce.
-Musíme se modlit, aby se to nestalo,-
fiekl Sinatra.
-Nebyla by to Ïádná sranda,- konstatoval
superintendant.
-Kdo udûlal zápis?- tázel se mal˘ Roy,
hledû do fiad pfiítomn˘ch.
-Mám to zachycen˘,- fiekl Garnet Komar.
-A roze‰lu kopie v‰em zúãastnûn˘m.-
-Díky,- pravili zúãastnûní.

Roze‰li jsme se. âínsk˘ inÏen˘r zavezl
mû do mého hotelu v mûstû Edmonton.
Záhy jsem shledal, Ïe je v nûm ubytován
i Garnet Komar z calgarského úfiadu.
Setkali jsme se v hotelové hale. Poãkal
na mû aÏ jsem se zaregistroval. Pak
navrhl: -Zaskoãíme si do Liquoir Storu, je
to v˘hodnûj‰í, neÏ popíjet v hotelu, ne?-
Mûl pravdu, v˘hodnûj‰í to je.
-Dobrá,- fiekl jsem.
V bohatém Ïebfiíãku sluÏební
nomenklatury byl Garnet nade mnou a
navíc drÏitelem diplomu Master of
Science, jak stálo na onom corpus delicti
v jeho calgarské kanceláfii, kde uÏ jsem
jednou byl. Teì jsem si pfiipomnûl, Ïe na
tom diplomu bylo Garnet Komarechko.
TakÏe mi byl i jaksi blízk˘. Slovani jsou
v‰ichni bratfii ...
Domluvili jsme se na setkání v hale za
patnáct minut.
Z pokoje jsem zatelefonoval kamarádovi,
kter˘ v Edmontonu bydlí. Bylo by prima
trochu si vyrazit do mûsta. Nebyl doma.
Rychle jsem se osprchoval, pfievlékl a
sjel do haly. NeÏ jsem vy‰el z pokoje,
pohlédl jsem na dvû velepostele
poznamená-vající zaãínající se veãer
ponûkud pfiíjemnû choulostiv˘m
nádechem.
V hale uÏ ãekal Garnet. Prodejna alkoholu
byla blízko. V ní ‰el pfiímo k regálu s
whisky a vybral placatici Canadian Club.
Koupil jsem si láhev vína a s Garnetem
jsme se vrátili do hotelu. Cestou se mi
svûfiil: -Mám ÏízeÀ!- ·el rychle, placatá
láhev v papírovém pytlíku provûsila mu
kapsu koÏeného saka.
Pozval mû do svého pokoje. Tam
vysvobodil láhev z pytlíku, uvolnil uzávûr
a napil se pfiímo z ní. Teprve pak z
koupelny donesl dvû skleniãky, otevfiel i
mojí láhev vína a obûma nalil.
-Jak se má tvoje Ïena?- optal se.
-Oh,  dobfie snad,- odpovûdûl jsem.

-A dûti?-
-Máme jen syna.-
-Á, a jak je star˘?-
-·estnáct. A ty se‰ svobodn˘?-
Zasmál se.
-Îenat˘ jsem. Ale uÏ podruhé. Mám
patnáctiletou dceru z prvního manÏelství
a na cestû dûcko s druhou Ïenou. Mám
teì fajn manÏelství,- liboval si. Zahledûl
se ke stropu a pak se znovu dÛkladnû
napil.
-Jak se‰ dlouho v Kanadû?- zeptal se.
¤ekl jsem mu.
-Spokojen?-
-V podstatû ano.-
-Jasnû, chápu,- fiekl a vstal, naklonil se
na stranu a vyrovnal to, z placaté flandûry
znovu doplnil svou sklenku. Na tváfii mu
uvíznul neurãit˘ v˘raz jakoby natrvalo.
Tvrdé rysy známého herce zmûkly. Zaãal
více pfiipomínat Komarechka.
Vyznal se z touhy usadit se na malém
mûstû. Nebo dokonce na vesnici.
-Pocházím z venkova,- sdûlil. -A teì
zavolám domÛ.-
Chopil se aparátu, sluchátko se mu
vysmeklo z ruky a pfiistálo na tlustém
koberci. Zvedl jej a vytáãel ãíslo. Nûjak
se mu to nedafiilo. -Shit, -ulevil si a vytáãel
znova. Pak sluchátko poloÏil zpût.
-Nic?-fiekl jsem. -ChoÈ není doma?-
-Asi je u znám˘ch,- fiekl a ufiíhnul si do
dlanû. -Ale to je docela OK,- dodal.
-PÛjdu,-fiekl jsem. A kdyÏ jsen se obrátil
ode dvefií, zvedl ruku podobnû jak to dûlá
Columbo v TV seriálech. Je‰tû jsem
zahlédl jak se mu vlasy sesunuly do ãela,
jak mu víãka ponûkud poklesla.
-Mám hlad,- fiekl, zaklonil hlavu a do
hrdla si vylil poslední kapky whisky
Canadian Club.
Na chodbû hotelu, do níÏ jsem ve‰el,
bylo ticho jako v ráji ...

Vladimír Cícha - Vancouver
* * *

“Moving On”

Maria Gabankova - Art Studio Sale

Chtûla bych touto cestou podûkovat v‰em,
kdo nav‰tívili moje studio dne 24. ãervna 2007.

Po ukonãení v˘stavy, zaãaly pfiípravy na stûhování.
Pokud jste nemohli pfiijít a chtûli byste tak uãinit, je‰tû
bûhem první poloviny ãervence zde budu k zastiÏení!

Proto neváhejte a zavolejte mnû!
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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.

Lidi ti nemají um, co dají hlas komunistÛm
Sedûli jsme se ZdeÀkem u kafe a oba zasmu‰ile mlãeli z rÛzn˘ch dÛvodÛ na stejné
téma: oba krajanské ãtrnáctideníky vydávané v Torontu otiskly dost dlouh˘  rozhovor
s poslankyní KK (Katefiinou Koneãnou za KSâM), úãastnicí delegace parlamentního
zahraniãního v˘boru, která nav‰tívila Kanadu.

Zdenûk byl prudce nespokojen, Ïe
poslankynû KK sv˘mi kulantními
odpovûìmi (komunistická strana NOVÁ
a LEP·Í) nebyla v rozhovoru odhalena
jako blbá. Zdenûk je pfiesvûdãen, Ïe do
komou‰Û se musí mlátit jako cepem do
klasu.

Já zastávám pozici, Ïe
neokomunistick˘ exhibicionismus se má
ignorovat jako bzuãící komáfii a vytûsnit
je ze scény dÛsledn˘m nezájmem.

Pochopitelnû moje pozice „Komunisti?
Já Ïádné nevnímám!“ je svízelná v tom,
Ïe Zdenûk chce vidût téci komunistickou
krev a vysoké tresty za komunistické
zloãiny, já zas drÏím pozici, Ïe objektivnû
koncem osmdesát˘ch let zanikli, jejich
voliãi a pamûtníci valem vymírají a tedy
je komunismus skonãen a historií.

V pfiípadû otisknutého rozhovoru s
komunistickou poslankyní KK pojal mou
shovívavost k zaniklé komunistické
ideologii (pfiece se nemá kopat do
padlého psa!, fiekl jsem nevhodnû) jako
mé slabo‰ství a uráÏku své horlivosti, a
vrazil mi nÛÏ do bfiicha slovy:
„Poslankynû KK byla zvolena za
severomoravsk˘ kraj a vy z té severní
Moravy jste v‰ichni takoví zabednûní
hlupáci.“

Pocházím z Ostravy, Zdenûk z Plznû,
a tím urazil moji hrdost na rodnou hroudu.
(Poznámka redakce: Z obou krajÛ je
stejn˘ poãet komunistick˘ch poslancÛ a
to po tfiech.) Sedûli jsme, srkali kafe a
ãekali jeden na druhého, kdo prolomí
tenk˘ led.

„Poslankynû KK,“ promluvil jsem, „mi
pfiipomíná, Ïe v ãasech normalizace, v
letech sedmdesát˘ch jsme komunistÛm
fiíkali KK, coÏ znal˘m této zkratky fiíkalo,
Ïe se mluví o krávû komunistické (ov‰em
v Ostravû jsme fiíkali kurva komunistická
v témûfi technologickém v˘znamu
nositelÛm rudé kníÏky a pfiíslu‰níkÛm
ideologie marxisticko-leninské, a tedy
se slovo neslu‰nû vyvinulo v terminus

technicus), coÏ s odstupem tfiiceti let furt
funguje...“

Zdenûk se neusmál, jak jsem doufal, a
tak jsem pokraãoval: „V na‰em
sousedství na Slezské Ostravû se
koncem sedmdesát˘ch let odehrál
skandál v matefiské ‰kolce, kter˘ znám
z vyprávûní maminky Jeníka, Ïáka
matefiské ‰kolky. Sousedka, sou‰ka
uãitelka, ze ‰kolky pfiibûhla za paní
Kuãerovou, matkou Jeníka a zdû‰enû
vyprávûla, Ïe kdyÏ zapla dûtem televizi,
aby se kolektivnû podívaly na jak˘si
sjezd, kde promlouval gentaj Gustáv
Husák, Jeník se takto vyjádfiil: ‘Aha,
Gusta zas bude kecat...’“

Sou‰ka pohrozila Kuãerové, Ïe jestli
se to bude opakovat, musí to ohlásit
nahoru. Kuãera dostal od Kuãerové
drÏkovou, Jeník od Kuãery v˘prask a byl
pokoj. O rok pozdûji (1980) jsme
emigrovali a synci ãeskou verzi ‰kolky
neokusili.

V roce 1984 pfiijela babiãka, matka Evy
a strávila s námi pÛl roku. Pfied odletem
domÛ se u nás se‰li mnozí na‰i známí,
aby se rozlouãili s babiãkou. Poveselili
jsme se a poradovali, a babiãka si
poplakala, Ïe domÛ do Ostravy se jí
chce asi jako do popelnice.

Paní Irena, âechokanaìanka, se
obrátila na osmiletého Rostíka, a optala
se: „Tak co, Rostíãku, chtûl bys letût do
Ostravy s babiãkou?“

„Nechtûl,“ fiekl Rostík, „tam jsou ty kurvy
komunistické...“

Paní Irena se chytla za hlavu, obrátila
se na mne, co toho kluka uãíme?

„Neuãíme,“ fiekl jsem. „Akorát
nemusíme ‰eptat a kluk sem tam cosi
zaslechne.“

Zdenûk se zasmál, coÏ je vÏdy dobré
znamení, a já jsem pokraãoval: „Minul˘
rok pfiiletûla do Toronta paní Frejková,
Ostravaãka, nav‰tívit syna; byla tu uÏ
potfietí, a vyprávûla mi, jak marnû lákala
syna Jirku do Ostravy.

„Víte, já ho vÏdycky v telefonu prosím
‘Pfiijeì, Jirko, do Ostravy’ a on se mne
optá: ‘E‰tû se v Ostravû pyskujou ty
kurvy komunistické?’ ‘Pyskujou,
pyskujou, synku,’ fieknu mu, a on povídá:
‘Tak radûji pfiijeì sem, matko....’“

Vidûl jsem, Ïe jsem ZdeÀka rozpt˘lil, a
fiekl jsem: „Z OstravákÛ, co já znám,
komunisty nevolil nikdo.“

„Nûkdo tu poslankyni KK, která si tu
teì otvírá hubu, volit musel?“

„Já vím,“ fiekl jsem, a pohasl mi úsmûv,
ale to ostravské zdrave jádro stárne a
vymírá a po pfií‰tích volbách poslankynû
KK bude historií.“

Zdenûk si povzdechnul a fiekl: „Tím
tv˘m optimismem by se daly omítat
baráky!“

To jsem vzal jako kompliment a
rozlouãili jsme se a roze‰li. Cestou domÛ
jsem rozvaÏoval, co vyÏaduje více úsilí a
disciplíny: optimismus nebo
pesimismus? Jestli vzdûlanost nebo
nevzdûlanost? Klídek ãi panika?

To si musím pamatovat a budu mít
otázku pro ZdeÀka na pfií‰tí schÛzku...

Zdravím a pfieji hezk˘ den a v‰ecko
dobré na kaÏdém kroku!

Ross Firla - Sudbury
***—

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
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Kosmick˘ cyklista
Tento pfiíbûh vznikl v roce 1981, kdyÏ jsem
byl prvním rokem v Kanadû. Toto je 6.
pokraãování
XLVII
Jsem opût v Ottawû a opût jsem sám.
Bydlím u jednoho ¤eka. Mám levn˘ pokoj,
takÏe mohu psát. Z rádia se opût oz˘vají
Moody Blues. Venku pr‰í. Zaãal podzim,
nejkrásnûj‰í období v Ontariu. Pfiijel jsem
pfiedevãírem a tolik se toho zmûnilo. Jsem
svobodn˘ a usedám ke svému stroji.
AlespoÀ mûsíc se mohu vûnovat plnû psaní.
XIVIII
Najednou uÏ nemûl kosmick˘ cyklista
potfiebu jíst, pít a d˘chat. Byl lehk˘ jako jeho
kosmické kolo. Tak si mohl odpoãinout a na
chvíli pfiestat ‰lapat. A tehdy se to stalo, Ïe
spatfiil jasnou hvûzdu, o které nikdo nevûdûl.
Zamífiil k ní.
IL
Hnal jsem to na sever pfies Watson Lake aÏ
do Whitehorsu. A kdyÏ jsem byl u mûsta,
které se jmenuje Bíl˘ KÛÀ, asi proto, Ïe tam
Indiáni mûli Bílé konû, zastavil jsem a fiekl
jsem si, Ïe zde budu Ïít. A tak jsem zaãal
hledat svÛj byt. Vzal jsem místní noviny
Whitehorse Star, a vyhledal první ubytování
podle inzerátu. ¤ekli mi, Ïe nic nemají a Ïe
jsem uÏ patnáct˘. Pak se mi zeptali, odkud
jsem a tak jsem fiekl, Ïe z âeskoslovenska
a oni mne pozvali ãesky dál. ZÛstal jsem
tam asi dva dny, ale pak jsem se rozhodl jít
dál na severozápad do kraje zlatokopÛ do
Davson City. Pfiekroãil jsem fieku Stuart a
dorazil do mûsta zlatokopÛ. Byli dvû v noci,
ale v‰ude bylo svûtlo. Byl jsem jiÏ blízko
polárního kruhu. Pr‰elo a v‰ude bylo spousta
bláta a mé originální montrealsko-indiánské
mokasíny byly promoãené. Zasedl jsem do
hospody a zeptal jsem se, jestli nûkdo nezná
Kennedyho. Bylo tam nûkolik IndiánÛ a
jakmile jsem fiekl jméno Kennedy, jejich
obliãeje se rozzáfiily. “Pfiijel pfiítel Kennedyho,
Kennedyho pfiítel!” A hned mnû zaãli nalévat.
Kdosi ve Whitehorsu mnû fiekl, Ïe na Yukonu
je nûjak˘ âech, kterému v‰ichni fiíkají
Kennedy a tak jsem se snaÏil vysvûtlit, Ïe
Kennedy mne nezná. Kennedy v‰ak byl na
rybách. âtyfiicet mil od Dawson City a tak
jsem nav‰tívil pouze jeho srub, kde bylo
hroznû komárÛ. Ve vesnici mnû budoucí
matka sdûlila, Ïe Kennedyho vidûla pfied
t˘dnem. KdyÏ nebyla Ïádná práce ani
Kennedy, tak jsem se vydal do hornického
mûsteãka, které se jmenuje Elsa. Opût jsem
se vracel k fiece, o které pí‰e Jack London:
…fiíkali mu Bíl˘ Den, protoÏe si neustále
zpíval: „Bíl˘ den na fiece Stuart, bíl˘ den…“
Po pár hodinách ãekání na pra‰né cestû
mnû zastavil kluk, kter˘ jel k jihu a zeptal se,
jestli neznám nûjakého Kennedyho. ¤ekl
jsem mu, Ïe jsem o nûm hodnû sly‰el, ale
Ïe jsem ho minul. Dojel jsem do Maya a tam
uprostfied lesÛ jsem pustil místní stanici
CBC Yukon. Po chvíli se ozvala hlasatelka.
Uvedla noãní koncert, ve kterém pfiedstavila
ãeského skladatele Bohuslava MartinÛ. A
tak jsem sedûl na vyvráceném stromû a
poslouchal koncert pro cembalo od
Bohuslava MartinÛ. 14000 km od domova.
Kdyby v ten okamÏik projelo auto, tak jsem
ho nechal b˘t (snad). I kdyÏ tam jede auto
tfieba jen jednou za ãtyfii hodiny. Jednou na
Borech bylo dopolední setkání s váÏnou
hudbou. Dávali Haydna. Tû‰il jsem se na
to, protoÏe to bylo po nûkolika mûsících
setkání s jinou hudbou neÏ znûlka televizních
novin. BohuÏel to bylo nûco podobného,
jenÏe v hodinovém vydání. Nemám rád
baroko, ale myslím, Ïe jsem tehdy pochopil
také proã. Od té doby jsem se radûji do
experimentÛ s váÏnou hudbou nepou‰tûl.
Mám rád Ravela, Beethovena, pfiestoÏe
jsem hudební primitiv. Toho veãera jsem k
nim zafiadil i Bohuslava MartinÛ. Noãní
koncert skonãil a jako na povel pfiijelo auto
a vzalo mne na Elsu. Bylo to pohádkové

mûsteãko uprostfied pust˘ch hor. Ráno jsem
se ‰el zeptat, jestli mají práci v dolech.
Nemûli. Vyrazil jsem tedy k jinému dolu
vzdálenému asi pût set kilometrÛ, kter˘ se
jmenuje Faro.
L.
Cyklista zaãal pfiibliÏovací manévr. Naklonil
se do levé strany a pfiibrzdil pfiední brzdou,
ale vzápûtí se musel narovnat, protoÏe by
zavadil o povrch hvûzdy. Nesmûl se ‰lapkou
dotknout, protoÏe to by znamenalo
kosmickou katastrofu. Proletûl tûsnû kolem
ní. Pak pfiibrzdil zadní brzdou, ‰el do smyku.
Malou chvíli jel pozpátku vpfied. ·lapal, aby
udrÏel rovnováhu, po chvíli se rozjel do levé
strany a zaãal se vracet zpût. Tehdy lidé na
zemi, ktefií nevidûli tu hvûzdu se zaãli ptát,
co blbne.
 LI.
Na kfiiÏovatce mezi cestami do Whitehorse
a na Faro jsem potkal dal‰ího âecha,

pochopitelnû jel za Kennedym do Dawson
City.
LII.
Poslední nedûli pfied odjezdem mne nav‰tívil
Standa, kterého jsem znal z kriminálu v
Libkovicích. Chudák, ãekal na mne cel˘ den
a tak se trochu opil. Do kostela vpochodoval
velice ráznû, pro‰el kostelem a sedl si do
první fiady. Zpíval nahlas, aãkoliv neznal
slova a velmi fale‰nû. Bylo to v˘borné,
nikdo se nemohl pohor‰it, protoÏe kázání
bylo o cizoloÏné Ïenû a bylo dobré.
LIII.
JakÏe mi to prorokoval pan ÎiÏka 19. února
velk˘ erotick˘ záÏitek. Tak jsem si objednal
na 19. února telefon do Prahy s D. a zatím
co jsem na nûj ãekal se ozvalo zaklepání a
pfii‰la Kim-Hue, Ïe mi jde vrátit pásek. Byla
to její první náv‰tûva od prosince. Tehdy
mne nav‰tívila, kdyÏ jsem byl nemocn˘ v
posteli. Naopak jsem mûl v poslední dobû

pocit, Ïe se mû straní. ZÛstal jsem na to
ãumût jako vrána. Zazvonil telefon a ona
ode‰la. Mluvit s dvûma pûknejma
Ïenskejma bûhem pÛlhodiny, o takovém
erotickém záÏitku se snad ani panu ÎiÏkovi
nezdálo.
LIV.
Na Faro byl pátek dopoledne. Práce nebyla.
Ke v‰emu jsem zapadnul do bláta a tak
jsem se na‰tval a zatroubil k ústupu. BlíÏily
se moje tfiicáté tfietí narozeniny. Zamífiil jsem
opût k Watson Lake, kde jsem pfiespal u
jednoho Indiána.
 LV.
Marito, musí‰ mne pfiede nalézt, uÏ je mi
málem tfiicet!  (Leonard Cohen)
LVI.
Dostal jsem od pfiátel poutnickou hÛl, kterou
mnû policajti na leti‰ti ukradli. Nûjak jsem
byl namûkko.

Pokraãování nûkdy pfií‰tû.
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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.12.satellite1-416.com

www.12.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com
***
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Pro âRO 6 - Uvefiejnûno s vûdomím autora.

Petr ChudoÏilov: O fotbale a kopané
Atmosféra, která poãátkem kvûtna po ukonãení
prvoligového fotbalového zápasu FC Basilej versus
FC Curych zavládla nejdfiíve na hfii‰ti a pozdûji v
pfiilehl˘ch basilejsk˘ch ãtvrtích, tak tro‰iãku
pfiipomínala obãanskou válku. Favorizovan˘ FC
Basilej v prodlouÏení prohrál 1:2, a mistrovsk˘ titul,
k nûmuÏ by mu b˘vala staãila remíza, mu tak na
poslední chvíli unikl doslova o onen pfiísloveãn˘
fous. Rozzufiení basilej‰tí fanou‰ci se tentokrát
nespokojili s obvykl˘m nevinn˘m folklórem jako je
bombardování plochy hfii‰tû explodujícími petardami,
kamením a lahvemi, n˘brÏ uspofiádali na zvítûziv‰í
sportovce divokou honiãku, jeÏ se nápadnû podobala
pokusu o lynãování. KdyÏ zdemolovali stadion,
vyrazili do ulic. Zapálili nedaleké staveni‰tû,
pfievraceli auta, v masovém amoku niãili v‰echno, co
jim pfii‰lo pod ruku, aÈ uÏ to byly tramvaje, sanitky,
dopravní znaãky, kiosky nebo vefiejn˘ park. Útoãili
na policajty, hasiãe, saniÈáky a také novináfie, zejména
byli-li vybaveni kamerami. Scenérie byla
podmalována mraãny slzného plynu, vodními dûly a
stfielbou gumov˘mi projektily ze strany policie.
Je‰tû bûhem zápasu nûkdo tak zvan˘m Molotovov˘m

koktajlem zapálil obchod s módní obuví pfiímo ve
stfiedu mûsta. Hmotné ‰kody jsou odhadovány v
‰estimístn˘ch cifrách, bylo zranûno 100 lidí, jeden z
cury‰sk˘ch hráãÛ utrpûl tûÏké popáleniny. Policie
zatkla 25 vandalÛ, dal‰í pfiijdou na fiadu po
vyhodnocení filmového materiálu. Basilejskému
klubu, ‰piãce ‰v˘carského fotbalu, hrozí tûÏké sankce.
Média pfiímo pfietékají komentáfii, viník tûchto

tragick˘ch událostí musí b˘t nalezen, pojmenován,
usvûdãen a potrestán. Politická scéna dostala skvûlou
pfiíleÏitost k profilování. Levice vyãítavû mluví o
mládeÏi, frustrované nezamûstnaností a neradostnou
vyhlídkou Ïivota v konzumní spoleãnosti. Pravice
pfiipomíná nedostateãn˘ respekt k obãansk˘m úzÛm,
typick˘ pro moderní generaci, která uÏ od dûtsk˘ch
botiãek nemá Ïádné jasnû a pevnû vymezené hranice.
Je sly‰et také rozumnûj‰í a vyváÏenûj‰í hlasy: násilí

a vandalismus nelze pau‰álnû pfiipisovat jenom
mládeÏi, na zábûrech ‰ílencÛ utrÏen˘ch ze fietûzu jsou
vidût také dobfie obleãení pánové stfiedního vûku a
dokonce i Ïeny. Atmosféry pfiíznivû naladûné násilí s
potû‰ením vyuÏívají i prachobyãejní kriminálníci,
svÛj díl viny nesou pasivní ãumilové, pfiispívající k
vytváfiení dramatické kulisy. Pfietfiásáno je, jako v‰ude
na svûtû, i finanãní pozadí ‰v˘carského fotbalu, FC
Basilej je proslul˘ ãástkami rozmûrÛ slona,
investovan˘mi do nákupu tûch nejlep‰ích hráãÛ. Kdo
má prachy, vyhraje! Úplnû nejhÛfi ze v‰ech je na tom
chudáãek policie: kdyÏ se v minulosti nûkolikrát
uch˘lila k pomûrnû tvrd˘m preventivním opatfiením,
v‰ichni si pfiímo zoufali nad omezováním obãansk˘ch
práv. JestliÏe se policajtÛm naopak situace vymkne z
ruky, v‰em je hned jasné, Ïe za peníze nás daÀov˘ch
poplatníkÛ, odvádí naprosto nedostateãnou práci.
Projde pfiipraven˘ zákon, umoÏÀující tvrdé a rychlé
restrikce proti vandalizujícím fandÛm? Kdo to kdy
sly‰el, trvale archivovat biometrická data darebákÛ!
Za ãasÛ mého dûtství se fotbalu fiíkalo kopaná. Z bytu

tety Franti‰ky v rodném Prostûjovû jsem pozorovával
dûní na hfii‰ti, rozprostírajícím se mezi nádraÏím a
Agrostrojem. Pfiímo pod oknem. Naprosto jsem
netu‰il, oã usiluje dvacet muÏÛ honících se za
poskakujícím míãem, zatímco zb˘vající dva nic
nedûlají a jen tak postávají v bránû. Tûm dvûma jsem
závidûl, Ïe mají placaté ãepice s k‰iltem. Tû‰ilo mû,
Ïe jsem u toho, aniÏ bych si musel koupit vstupenku.
Líbila se mi atmosféra vytváfiená nedûlnû obleãen˘m
publikem. Lidi opatrnû kousali do hork˘ch párkÛ,
aby se nepobryndali. Pili pivo z papírov˘ch pohárkÛ.
Jak zapomenout na starce, jenÏ  tenkrát pfied ‰edesáti
lety, kdyÏ koneãnû padl vytouÏen˘ gól, klesl na
kolena a v slzách litanicky velebil úspû‰ného útoãníka:
„Vytlaãile, ty staré tróbo, budiÏ ti v‰ecko odpu‰tûno!“
Byl tehdej‰í svût lep‰í? Nebyl. Chybûl v nûm napfiíklad
Karel Poláãek, autor jedné z nejkrásnûj‰ích ãesk˘ch
kníÏek MuÏi v ofsajdu. Zabilo ho fiádûní Hitlerov˘ch
fandÛ. A taky, marná sláva, mlãení ãumilÛ.

10.6.2006

K blahofieãení
Jana Pavla II. mÛÏe

pfiispût pilot F1
VAR·AVA -novinky/ãtk- Na ãtvrtek
pfiipadá druhé v˘roãí zahájení procesu
blahofieãení polského rodáka, kter˘ je
ve své katolické vlasti jiÏ nyní uctíván
jako svat˘. Uzavfiena jiÏ byla první etapa
procesu, kter˘ byl zahájen v rekordnû
krátkém ãase, dva roky po smrti papeÏe.
Nyní se shromaÏìují “svûdectví o

posvátnosti” a “dÛkazy” o
pfiedpokládan˘ch zázracích, které se
Janu Pavlu II. pfiisuzují.
Souãástí dokumentÛ, které je‰tû

posoudí vatikánská Kongregace pro
otázky svatofieãení a následnû i papeÏ
Benedikt XVI., je i pfiípad “zázraãného”
uzdravení fiádové sestry Marie-Simon-
Pierre. Ta se dva mûsíce po smrti Jana
Pavla II. nevysvûtlitelnû vyléãila z
Parkinsonovy nemoci; stejnou chorobou
trpûl i nûkdej‰í papeÏ.
Cel˘ proces blahofieãení musí zahrnovat

zázrak, tedy uzdravení, které katolická
církev pfiisoudí pfiímluvû zemfielého. Pro
kanonizaci, tedy prohlá‰ení za svatého,
je zapotfiebí druhého zázraku.
Vatikán má údajnû zájem o svûdectví

prvního polského pilota Formule 1.
Dvaadvacetilet˘ jezdec tento mûsíc
vyvázl jen s pohmoÏdûninami z hrÛznû
vyhlíÏející nehody bûhem Grand Prix
Kanady v Montrealu. V Polsku se ãasto
uvádí, Ïe pfieÏil “zázrakem”. Podle
expertÛ by za bezpeãnostních
standardÛ, které platily napfiíklad pfied
deseti lety, stejnou havárii nepfieÏil.
Kubica, kter˘ vedle skokana na lyÏích
Adama Malysze patfií mezi polské
sportovní hrdiny, má na kapotû svého
závodního vozu nápis “Jan Pawel II”.

***

Do Ruska nepôjde
VEªKÁ LOMNICA-sme/Richard Hudeãek-V
utorok veãer priletel Peter Bondra na
Slovensko. UÏ na druh˘ deÀ poobede si
nenechal ujsÈ ‰ancu zahraÈ si vo Veºkej
Lomnici obºúben˘ golf s Radom Such˘m.
„Pri golfe oddychujem. VÏdy sa te‰ím, keì si
ho môÏem znovu zahraÈ. Tu pod Tatrami,
alebo na Táºoch,” uviedol Peter, ktor˘ sa chce
v Poprade individuálne pripravovaÈ na novú
sezónu.
Pravda, kde a ãi vôbec ju niekde odohrá,
zatiaº nevie. „E‰te som sa nerozhodol, ãi
vôbec budem pokraãovaÈ v kariére, ale
trénovaÈ urãite budem. S Radom sa budeme
letnej príprave venovaÈ spolu, ako vÏdy v
posledn˘ch rokoch,” poznamenal Bondra.
Ruské médiá informujú o ponuke na roãn˘
kontrakt od tímu Chimik Moskovská oblasÈ.
Podºa nich uÏ prebiehajú rokovania s hráãom
a klub z predmestia Moskvy by mohol splniÈ
Bondrove finanãné poÏiadavky, Peter to
oznaãil len za novinársku kaãicu.
„Zaregistroval som to iba od novinárov. Nie je
to pravda. O niãom takom neviem. Ani o tom
nebudem uvaÏovaÈ. To vonkoncom
neprichádza do úvahy. Je to pekné, ak o mÀa
majú záujem, ale nevolal mi v tejto veci ani
môj agent, takÏe si to zrejme iba niekto
vymyslel. V mojom prípade je dôleÏité, aby
som bol pri rodine a s hokejom chcem
pokraãovaÈ iba v blízkosti nej,“ vysvetlil
Bondra.
V súãasnosti je 39-roãn˘ slovensk˘ útoãník
(naroden˘ v ukrajinskom Lucku) pre NHL,
kde odohral uÏ 17 sezón, voºn˘m hráãom. A
keìÏe s manÏelkou aj deÈmi Ïijú vo
Washingtone, najv˘hodnej‰ia by bola ponuka
práve z americkej metropoly. „Áno, v NHL sa

pokúsim podpísaÈ buì s Washingtonom, alebo
Philadelphiou. Potom uÏ prichádza do úvahy
zrejme iba ukonãenie kariéry. Nechcem sa
unáhliÈ, rozhodnem sa v prav˘ ãas.“

***
SparÈané zaãnou ligu
na Letné s Libercem

Praha-právo-Mistrovská Sparta v úvodním
srpnovém kole nového roãníku 1. fotbalové
Gambrinus ligy hostí pfiedchozí ‰ampióny z
Liberce. Rozhodl o tom úterní los v praÏském
Suchdole. TûÏké soupefie mají na zaãátek
oba nováãci, Bohemians 1905 hostí Ostravu
a Viktoria ÎiÏkov se pfiedstaví v Mladé
Boleslavi.
„Kluby se dohodly a zadaly poÏadavky pro
losování z rÛzn˘ch pohledÛ. Rozhodoval
region a kolik z nûho je v lize t˘mÛ, ale také
klimatické podmínky. Z toho profesor Fronãek
vygeneroval ãísla pro losování a poãítaã soutûÏ
rozlosoval,“ vysvûtlil systém ‰éf
profesionálního fotbalu âMFS Ivo Lubas.
Obchodní fieditel Sparty Du‰an Svoboda si
pochvaloval atraktivního soupefie na zaãátek
soutûÏe: „Vûfiím, Ïe na Liberec bude
vyprodáno, lep‰í pozvánku na start nového
roãníku si nelze pfiát.”
„Bude to atraktivní zápas, ale ná‰ cíl je jasn˘
- vyhrávat -a pofiadí soupefiÛ v tom nehraje
roli,“ cituje sparÈansk˘ web trenéra Michala
Bílka. Spokojenost vyslovil libereck˘ sekretáfi
Pavel Jirou‰: „Pro nás to je zajímav˘ zaãátek,
na Spartû a pak hned doma s Bohemkou.“
SoutûÏ zaãne úfiednû 4. srpna a konãí na
podzim 16. kolem 8. prosince. Jarní úvod
bude stanoven podle v˘sledku reprezentace
v kvalifikaci. Zaãátek by mûl b˘t 16. února a
konec 19. kvûtna. Pokud národní muÏstvo na
ME nepostoupí, zaãne se pozdûji a skonãí aÏ

první ãervnov˘ víkend.
Derby praÏsk˘ch S se hraje 6. fiíjna na Letné
v rámci 9. kola, k prvnímu souboji praÏsk˘ch
celkÛ dojde uÏ ve 4. kole 28. srpna, kdy
ÎiÏkov hostí Spartu. „Úprav tolik nemáme,
v‰e chceme stihnout do zaãátku ligy, vãetnû
ãtvrté montované tribuny,“ pfiál si ÏiÏkovsk˘
sportovní manaÏer Milan Le‰ick˘.
Televizní zápasy se budou hrát opût v nedûli
od 20.15 h na âT4 a v pondûlí od 17.15 h na
âT2. Jinak si v˘kop mohou kluby stanovit v
sobotu v 17.00 nebo 19.00 h (moÏná je v˘jimka
od 15 h) a v nedûli v 15.00 ãi 17.00 h. Po
skonãení letního ãasu se zaãátky posunou.
Pomûrem 10:5 nepro‰la Ïádost ÎiÏkova, aby
hrál tradiãnû v nedûli od 10.15 h. Kluby drtivou
vût‰inou zamítly i návrh Bohemians 1905,
aby za brankami byla v kotlích místa k stání.
„Zkusili jsme to. Jinak jsme pfiipraveni
vybudovat v kotli sklopná sedadla, ãímÏ jeho
kapacita klesne na nûjak˘ch 4500 míst.
Sedadla dle pfiedpisÛ budou samozfiejmû na
hlavní tribunû a za druhou brankou vyroste
montovaná tribuna, chtûli bychom se pfiiblíÏit
ke kapacitû sedmi tisícÛm sedadel.
Prubífisk˘m kamenem na‰í pofiadatelské
sluÏby bude hned úvodní zápas s Baníkem,“
fiekl zástupce Bohemians 1905 Petr Svoboda.
Neujal se ani návrh Mostu, aby v ligovém
utkání mohlo startovat pût místo tfií cizincÛ
mimo EU.
Drtivou vût‰inou kluby schválily návrh, aby
‰éf komise Macela rozhodãí nelosoval, ale
sám na zápasy nasazoval. „Odpovûdnost za
rozhodãí mám stejnû já, ale na komisi to
probereme. Je moÏná kombinace losu s
nasazováním, jako to dûlají v Nûmecku.
Zahraniãní rozhodãí na podzim urãitû ligu fiídit
nebudou,“ fiekl Ludûk Macela.


