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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.

âas díkÛvzdání
ze strany Generálního
konzulátu v Torontu

Pfied nûkolika dny jsem si v kalendáfii pov‰iml, Ïe
právû uplynul pÛlrok od mého pfiíjezdu do Toronta.
Byl to pÛlrok vrchovatû naplnûn˘ nov˘mi záÏitky.
Toronto se mi záhy stalo druh˘m domovem,
Kanada novou vlastí a ãeská krajanská komunita
novou velkou rodinou. A je mi velkou ctí, Ïe
nûkteré její ãleny mohu naz˘vat sv˘mi pfiáteli.

Dûkuji Vám v‰em za dosavadní pfiízeÀ. Va‰e
reakce, pozitivnû hodnotící konzulární sluÏby
na‰eho t˘mu a vá‰ zájem o akce, které jsme pro
vás pfiipravili, jsou dÛleÏitou souãástí na‰í
motivace a, pfienesenû fieãeno, jsou benzínem v
na‰ich motorech a olejem v na‰ich pfievodovkách.
K prasknutí naplnûn˘ sál Munkova centra pfii kfitu
knihy Václava Havla, nebo bûhem veãera na
poãest dr. Horákové nám zÛstanou dlouho v
pamûti.

Blesková pfiíprava oslavy na poãest na‰í
reprezentaãní fotbalové dvacítky, která
neoãekávanû vybojovala titul vicemistrÛ svûta,
byla na hranici moÏností na‰eho t˘mu na
konzulátu. Realita ten veãer v‰ak pfiedãila jakákoli
oãekávání. Uvolnûná atmosféra mezi úãastníky a
v‰eobecnû sdílená radost z úspûchu na‰í
reprezentace se mávnutím proutku pfienesla i na
samotné fotbalisty, ktefií je‰tû pod dojmem
neúspû‰né bitvy o zlato v památném finále s
Argentinou, pfiicházeli se svû‰en˘mi hlavami a
smutkem v oãích.

O pár sekund pozdûji se jiÏ pivovar Steam
Whistle, kde na nû trpûlivû ãekaly dvû stovky
hostÛ a fanou‰kÛ, otfiásal v základech. Mohutné
skandování „ Ho‰i, dûkujem“ a „âe‰i, do toho!“
vykouzlilo úsmûvy a narovnalo hlavy mlad˘ch
reprezentantÛ. âeská národní hymna, procítûnû
zazpívaná talentovanou slovenskou rodaãkou, ke
které se pfiidaly desítky fanou‰kÛ a poté i samotní
hráãi, pak byla ‰lehaãkou na dortu povedeného
veãera a spanilé jízdy ãeské reprezentace.

TakÏe je‰tû jednou: Dûkujeme za va‰i pfiízeÀ, je
pro nás velk˘m závazkem do budoucna.

Vá‰
Richard Krpaã

Generální konzul-Toronto
***

K titulu chybûl povûstn˘ krÛãek

âeská republika-Argentina 1:2 (0:0)
Dvakrát vedli âechoslováci ve finále MS a dvakrát nedokázali toto vedení udrÏet do konce. V roce 1934 zaznamenal vedoucí branku Antonín Puã, ale âechoslováci prohráli nakonec s
Itálií v prodlouÏení 1:2. V roce 1962 v Chile to byl Josef Masopust, kter˘ otevfiel skóre proti vysoce favorizované Brazílii. Koneãn˘ v˘sledek byl 1:3.

byl jedním z nejlep‰ích brankáfiÛ ‰ampionátu
k tomu fiekl: „Byli tam u nûj dva obránci.
Oãekával jsem centr a ‰el jsem k zadní tyãi.
Zarate se v‰ak rozhodl pro stfielu.“
Utkání bylo i soubojem dvou rÛzn˘ch

fotbalov˘ch ‰kol. Zatímco âe‰i sázeli na
fyzickou zdatnost a byli nejvy‰‰ím t˘mem
‰ampionátu, Argentinci dominovali pfiesn˘mi
pfiihrávkami, o ãemÏ svûdãí i skuteãnost, Ïe
KubáÀ dostal Ïlutou kartu jiÏ po necelé minutû
hry. První velkou ‰anci mûl Marek Such˘ v
desáté minutû, ale nepromûnil. Bûhem utkání
mûla Argentina více ze hry, o ãemÏ svûdãí
skuteãnost 63% drÏení míãe. I pomûr rohÛ
11:3. Statistiky pfii stfielách na branku jsou
vyrovnanûj‰í 14:11 pro Argentinu. Argentinsk˘
brankáfi Romero musel ãelit pûti stfielám, ãesk˘

brankáfi Radek Petr osmi. Rohy: 3:11. Îluté
karty: 4:6. Utkání aÏ na jednu chybu, kdyÏ dal
neprávem v závûru utkání Ïlutou kartu
Feninovi, dobfie pískal ‰panûlsk˘ rozhodãí
Udiano Mallenco, na ãárách mu pomáhali
Martinéz a Jimenéz.
âesk˘ trenér Miroslav Soukup hodnotil

utkání na tiskové konferenci takto: Myslím
si, Ïe jsme diváky v tomto utkání nezklamali,
Ïe vidûli velmi dramatick˘ zápas aÏ do samého
závûru a jsem rád, Ïe jsme k tomu pfiispûli.
Argentina ukázala, proã je ‰estinásobn˘ mistr
svûta a v druhém poloãase nás pfiehrála a
díky tomu zaslouÏenû vyhrála. Pfiesto musím
pochválit na‰e hráãe, Ïe v tak tûÏkém turnaji
se dostali tak daleko a Ïe v tomto finálovém
zápase zanechali na hfii‰ti dobr˘ dojem. S

Argentinou jsme odehráli dva tûÏké zápasy.
Jeden jsme hráli nerozhodnû. V druhém jsme
chvilku vedli. Jsem hroznû rád, Ïe jsme
Argentinu ve finále potrápili.
ABE: Jak˘ to byl pocit, kdyÏ âe‰i vedli?
MS: Samozfiejmû, kdyÏ vedete ve finále, tak

je to krásn˘ pocit. Byli jsme pÛl hodiny od
zlaté medaile. BohuÏel jsme hned v zápûtí
udûlali velkou chybu a Argentina dokáÏe
potrestat i malé chyby, natoÏ velkou.
Paradoxní bylo, Ïe jsem dával hráãÛm pokyny,
Ïe musí zv˘‰it úsilí, ale neÏ se to zrealizovalo,
bylo vyrovnáno.
Dotaz novináfiÛ: Co tento ‰ampionát

znamená pro âesko?

Pokračování na zadní straně

V Torontu na Národním fotbalovém stadionu
se neãekanû dostali âe‰i do finále tentokrát
mistrovství svûta juniorÛ do 20 let a situace se
opût opakovala. Favorizovan˘m ArgentincÛm
byli rovnocenn˘m soupefiem. Opût vedli, kdyÏ
Kalouda v 60. minutû uvolnil Fenina a ten z
otoãky zaznamenal vedoucí branku hráãÛ v
ãerven˘ch dresech. Ale toto vedení mûlo
jepiãí trvání a o dvû minuty pozdûji kapitán
ArgentincÛ Aguero srovnal na 1:1. Po této
brance âe‰i jakoby se z hrací plochy vytratili
a Argentinci zaãali dominovat. Nûkolikrát
zázraãnû zachránil brankáfi Radek Petr, ale
ãtyfii minuty pfied koncem po rohovém kopu
Mauro Zarate, ne pfiíli‰ tvrdou stfielou k bliÏ‰í
tyãi, rozhodl o vítûzství ArgentincÛ. Radek
Petr, kter˘ v tomto roce chytal v tfietí lize a zde

Z velkého finále: Nahoře: Obě muzstva jsou nastoupena před utkáním. Vlevo uprostřed: Martin Fenin bojuje s

argentinskou obranou. Vpravo uprostřed: Radost Argentinců. Dole zleva: Smutek našich. Herci Nového divadla se

mohli přiučit nejednomu argentinskému kousku a trenér Miroslav Soukup na tiskové konferenci.



2   satellite  1-416 August 9, 2007Canada

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.

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

Tel.: 416-431-9477

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

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

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.

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

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.

10. 8.(pá) 20:00
Koncert: Kytarové duo Habr

Masaryktown - M.M.I.
***

11.8. (so)
Letní sokolské hry

St. Jacobs
***

17.8. (pá) 19:30
Písniãky z kufru

Docela velké divadlo z Litvínova
Masaryktown

***
18. 8. (so) 11:00

Slvensk˘ jarmok
1720 Barbertown Rd.

Streetsville
***

19.8. (ne)
PouÈ k Pannû Marii

Tábor Host˘n
***

25.8. (so) 9:00
SchÛze VV âSSK
Kostel sv. Václava

***
31. 8. (pá) 19:30

   Beseda s Luìkem Munzarem,
Janou Hlaváãovou, Petrem Kostkou

a Carmen Meyerovou
Restaurace Praha, Masaryktown

***
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) 9:45
  V˘roãní v˘let do pfiírody (“hajk”)
âSSK -  Guelph  a Sokol Kitchener-

Waterloo-Guelph
***

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
***

29. 9. (so) 18:00
  Svatováclavské posviceni

Kostel sv. Vaclava
***

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

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

8.8.2007 v 3:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

30.8.2007

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.

43. SOKOLSKÉ LETNÍ HRY
SE ZÁVODY V LEHKÉ ATLETICE

se konají v sobotu
11. srpna 2007

opût na hfii‰ti ‰koly v St. Jacobs, Ontario.
Závody jsou, jako obvykle, otevfiené v‰em, ãlenÛm i neãlenÛm Sokola,

v‰ichni, od 5 do 75 let (i dfiíve narození) jsou k úãasti srdeãnû zváni.
SoutûÏí se v bûhu na krátké tratû (60 m a 100 m), ve skoku vysokém,

ve skoku dalekém, ve vrhu koulí, v hodu míãkem (dûti),
a v terénním bûhu - dûtí na 200 m, dospûl˘ch na 2 km a 4 km.

âasov˘ rozvrh (mÛÏe b˘t upraven podle poãtu úãastníkÛ):
09:30  hod.  zápis závodníkÛ
10:00  hod.  zahájení závodÛ
16:00  hod.  ukonãení závodÛ

17:30  hod.  vyhlá‰ení v˘sledkÛ, volná zábava na zahradû J. Kargera
 nápoje si, prosím, pfiivezte.

Poznámky:
1. Hygienická zafiízení budou ve ‰kolní budovû otevfiena po dobu závodÛ.

2. Prosíme o sdûlení,
 zda se zúãastníte závodÛ a / nebo volné zábavy po závodech

Pfiijeìte do malebné vesniãky St. Jacobs, pfiivezte s sebou své pfiátele a proÏijte s námi
hezk˘ den v pfiíjemném prostfiedí a dobré spoleãnosti!

Tû‰íme se na vás!
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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

Staropramen

v západním Torontu!

Toãen˘ STAROPRAMEN v západním Torontu
Je to pfiíbûh jako z pohádky. Minulou sobotu zazvonil telefon a hlas na druhém konci se ptá, kde je moÏné v Torontu
dostat toãen˘ STAROPRAMEN. Zeptal jsem se dotyãného, kde bydlí a kdyÏ jsem se dovûdûl, Ïe v High Parku,
tak jsem mu fiekl, Ïe za rohem.

Nemohl uvûfiit sv˘m u‰ím a já si také
nebyl jist˘, kde to je a jak se ta restaurace
jmenuje. Druh˘ den jsme se ve
sportovním baru FIDLER se‰li. NejenÏe
jsme vidûli skuteãnou pípu, na které bylo
toto kouzelné slovo STAROPRAMEN
napsané, ale dokonce nám pan Karol
natoãil zlatav˘ mok pûknû do pÛllitru.
Pfiesnûji fieãeno do nádob o nûco vût‰ích
neÏ je klasická míra. Nem˘lili jsme se.
Pivo zcela pfiipomínalo praÏské
hospÛdky, jen s tím rozdílem, Ïe bylo
vychlazené. V‰ak nás také za chvíli pan
Karol vzal do sklípku, kde na digitálním
teplomûru byl pfiesnû 1°C.  Tfiicetilitrové
sudy s pivem mizí jeden za druh˘m,
pfiestoÏe mají záruku aÏ do konce
leto‰ního roku.
Pravda, majitel se neorientuje jen na

krajany - má tu dal‰ích devatenáct druhÛ
piv a kanadská jídla. Pro na‰ince v‰ak
pfiijde vhod gulá‰ek. Ten mistr dûlá
nûkolikrát do t˘dne. Pokud je uleÏen˘ a
pûknû ostr˘, tak skuteãnû nebudete
litovat. Cena je pfiijatelná a knedlíky se
jen rozpl˘vají na jazyku. JestliÏe v‰ak
pfiece jen chcete jídlo, které je více typické
pro Rakousko neÏ pro Uhersko, máte

moÏnost si dát vídeÀsk˘ fiízek. Porce
nejsou královské, ale pfiímo císafiské.
(Nemyslím tím císafie Josefa II., kter˘ byl
znám sv˘m asketismem.)
Utajená restaurace FIDLER je zde snad

od padesát˘ch let. Pan Karol ji vlastní od
roku 1984. Dlouho byly problémy s
prodejem alkoholu.
Poãátkem minulého století, kdy zde bylo

nákladové nádraÏí se jist˘ pracující na
dráze opil a v˘sledkem bylo Ïelezniãní
ne‰tûstí. V té dobû zde pÛsobící starosta
prohlásil, Ïe se to nebude opakovat a
mûl pravdu, protoÏe brzy zmizelo
nákladové nádraÏí.
Duch radního, kter˘ zakázal prodej

alkoholu se v‰ak pohyboval nad
západním Torontem, kde prohibice trvala
bezmála dal‰ích sto let.
Pfied nûkolika léty pan Joe Karol,

pÛvodem od Svidníku, pfievzal hospodu
po svém str˘ci a rozhodl se dÛm
zrenovovat. Na sedm mûsícÛ restauraci
zavfiel a kdyÏ ji otevfiel, nikdo nemohl
vûfiit sv˘m oãím.

Byla zde hospÛdka, krásná a ãistá,
záchody vykládané mramorem. MÛÏete
posedût venku na patiu i v zimû. KdyÏ
pr‰í, staãí zmáãknout knoflík a nad sebou
máte stfiechu.
Poslední zlom pfii‰el pfied ‰esti t˘dny.

Do Toronta se zaãal dováÏet
STAROPRAMEN. Pan Karol si málem
pro‰oupal podráÏky od bot, ale nakonec
se zelenoÏlut˘ symbol objevil nad jedním
z kohoutkÛ. Pfii‰el v prav˘ ãas. V
okamÏiku, kdy se hrálo MS v kopané.
Trpûlivost pfiiná‰í nejen rÛÏe, ale i úsmûv

na tváfii krajanÛ. Soudky smíchovského
piva zaãaly mizet.
Doufejme, Ïe je smíchovsk˘ pivovar bude

staãit do západního Toronta vãas
dodávat.
Fiddler's Dell Bar & Grill se nachází na

771 Annette St. v Torontu a má otevfieno
dennû od 12 hodin. V sobotu a nedûli jiÏ
v 9 ráno.

Ale‰  Bfiezina
Foto: M. Gabánková

***—-

Pan Karol nalévá Staropramen

Fiddler's se nachází na rohu ulic Annette a Jane.
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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

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

Stories

Petr ChudoÏilov: Sociální upífii
„V hotelu Tichota jsem taky poznal, Ïe kdo vymyslel,
Ïe práce ‰lechtí ãlovûka, to Ïe nikdo jin˘ nebyl neÏ ti,
ktefií tady celou noc pili a jedli s krásn˘mi sleãnami na
kolenou, bohatí, ktefií dovedli b˘t ‰Èastni jako malé
dûti. Na‰i hosté, kter˘m bylo jedno, kolik za noc
utratili, ktefií rozhazovali bankovky na v‰echny
svûtové strany a dûlalo jim to dobfie. Nikdy jsem
nevidûl tak ‰Èastné muÏské jako ty bohaté prÛmyslníky
a továrníky. Umûli skotaãit a radovat se ze Ïivota jako
malí haranti,“ pí‰e Bohumil Hrabal, pÛvodnû spí‰e
proletáfi pocházející ze stfiednûstavovsk˘ch pomûrÛ,
v pozdûj‰ích fázích Ïivota tu a tam boháã, ve svém
proslulém románu Obsluhoval jsem anglického krále.
Citoval jsem zkrácenû ze star‰ího exilového vydání v
nûmÏ není uveden nakladatel, moÏná ‰lo o kolínsk˘
Index.
K tomu, abych ve své knihovnû zase jednou po letech
vyhledal skromnû vypravenou, zaÏloutlou kníÏku,
mû pfiimûla kampaÀ, vedená ve ‰v˘carsk˘ch médiích
a na demonstracích zvlá‰tû intenzívnû kolem leto‰ního
prvomájového svátku práce nûkter˘mi odboráfisk˘mi
vÛdci, salonními ultraleviãáky a dobfie
organizovan˘mi chaoty. Jejím terãem byly vysoké
platy ‰piãkov˘ch manaÏerÛ, bankovních fieditelÛ ãi
prezidentÛ správních rad. Emocionální televizní
v˘stupy politikÛ, jimÏ je lidovû pfiezdíváno Küpli-
socialist, coÏ bych volnû pfieloÏil jako socialista
holdující ‰ampaÀskému, ãtrnáctiletí skvûle obleãení
chaoti v drah˘ch znaãkov˘ch botách plundrující
cury‰ská klenotnictví, a nûkdy dokonce i skuteãní,
opravdu pracující dûlníci neschopní akceptovat, Ïe
jenom obchodovatelné v˘sledky práce jejich rukou
jim mohou trvale zajistit dobrou budoucnost, to
v‰echno vyvolalo k mediálnímu zmrtv˘chvstání obraz
kapitalisty vysávajícího pracující lid: sociálního upíra.
Stfiízlivûj‰í komentátofii pfiipomenuli, Ïe pfiíãinou
stagnujících, nepfiíli‰ vysok˘ch platÛ napfiíklad
ãí‰níkÛ, Ïen u pokladen obchodních domÛ nebo
pomocn˘ch dûlníkÛ v Ïádném pfiípadû nejsou

milionové odmûny nûkolika ‰piãkov˘ch manaÏerÛ,
jeÏ se ostatnû na celonárodním pfiíjmu podílejí jen
nepatrn˘m zlomkem. KampaÀ mimoto odvádí
pozornost od skuteãnû naléhav˘ch problémÛ,
napfiíklad nerovnosti v odmûÀování muÏské a Ïenské
práce. ·v˘carská Ïena pofiád je‰tû dostává v prÛmûru
o 25 procent ménû za stejn˘ v˘kon neÏ její muÏsk˘
protûj‰ek. Pobavila mû vtipná poznámka, Ïe milionové
v˘dûlky úspû‰n˘ch tenistÛ nebo fotbalistÛ uÏ dávno
nikoho nedráÏdi je to tím, Ïe tvrdou práci takového
Rogera Federera na kurtu je moÏno v televizi sledovat
po dlouhé hodiny, zatímco den bankéfie si normální
ãlovûk vÛbec nedovede a ani nechce pfiedstavit. Kdo
ãetl Hrabalova Anglického krále pozornû, v‰imnul si,
ze boháãova práce nepfiestává ani uprostfied
radovánek, kdy je grotesknû domlouván prodej lodû
kravsk˘ch kÛÏí z Konga anebo celé ulice ãinÏovních
domÛ, Ïe pád zpátky do chudoby je rychlej‰í neÏ cesta
nahoru za úspûchem.
Ve své vlastní osobû spojuji proletáfie s jeho
protikladem; jako spisovatel nûkdy vydûlám za veãer
autorského ãtení dvojnásobek odmûny jeÏ mi pfiipadne
za noãní rozná‰ení novin, nûkdy za de‰tû a mrazu, po
cely dlouh˘ mûsíc. NedráÏdí mû to, Ïiji sám se sebou
v sociálním smíru. Znám nûkolik zámoÏnûj‰ích
kapitalistÛ: obchodníka s vlnou, módního návrháfie,
zubafie, nakladatele, majitele restaurace. V‰ichni sebou
vrtí od rána do noci mnohem ãipernûji neÏli ti, co pfii
demonstracích rozbíjejí v˘klady krámÛ a zastávají
komunistickou víru, Ïe spoleãnost je povinna dát jim
v‰echno co potfiebují, tfieba i bez práce. Práce nikam
nevede, doãetl jsem se v rozhovoru s nezletil˘m
chaotem, n˘brÏ ãlovûku naopak bere skuteãn˘ smysl
Ïivota. Roli sociálního upíra, kdyby mû taková blbost
vÛbec napadla, bych rozhodnû pfiifiknul spí‰e jemu
neÏ manaÏerovi pracujícímu patnáct hodin dennû
vãetnû soboty a nedûle,

13.5.2006
Psáno pro âRO 6. Oti‰tûno s vûdomím autora.

***

Via est vita
Vítá nás motto v Muzeu silnic a dálnic ve
Velkém Mezifiíãí. A s tím nezb˘vá neÏ
souhlasit. Jak˘ by to byl svût bez silnic,
Ïe? Moderní doba sice zná nerÛznûj‰í
druhy komunikací, ale … MÛÏeme se na
dálku vidût, sly‰et, pfiedávat si informace,
ba celé balíky zpráv, ale fyzick˘ kontakt
to je nûco nenahraditelného. Zkrátka
opravdu se nûkam pfiemístit, opravdu se
potkat, opravdu si nûco ohmatat bez
silnic ãi vÛbec cest nedokáÏeme.
Nápis „Silnice je Ïivot“, jak jest zde

pohotovû pro nás prost˘ lid bez
klasického vzdûlání pfieloÏeno, zavání
ve své latinské podobû vzne‰eností a
starobylostí. âlovûku se tak snáze vybaví
pradávné fiímské silnice spojující vûãné
mûsto s venkovem a s blízk˘mi i se
vzdálen˘mi provinciemi. Silnice
pronikaly temn˘mi hvozdy, zdolávaly
nepfiístupné hory, pfiekraãovaly fieky i
moãály a pfiiná‰ely do barbarsk˘ch zemí
spolu se Ïádan˘m zboÏím i nové
my‰lenky, novou technologii, kulturu
vÛbec. Bez silnic by byl vznik civilizace
sotva moÏn˘.
A co teprve dnes? Kdo by si dokázal

pfiedstavit Ïivot bez v‰udypfiítomn˘ch
pruhÛ hladkého lesklého asfaltu? VÏdyÈ
tyto silnice jsou jedním z pilífiÛ na‰eho
blahobytu: Vína z Portugalska, banány

z Kostariky, elektronika z âíny, jogurty
ze ·umavy, anebo naopak tfieba z
JeseníkÛ na ·umavu. Tohle v‰e
umoÏÀují silnice. Silnice tu tak
pfiedstavuje víc neÏ Ïivot.
Silnice je ná‰ zpÛsob Ïivota. VÏdyÈ díky

ní si mohu jen tak „zaskoãit“ nûjak˘ch
dvû stû kilometrÛ ke znám˘m na kus
fieãi, nakoupit ve sto kilometrÛ vzdáleném
obchodû místní lahÛdkáfiskou specialitu,
mÛÏu vyrazit na v˘let pfies celou
republiku, mÛÏu vlastnû jen tak cestovat.
Sem a zpátky, zpátky a sem. ¤íká se
tomu mobilita. Silnice je Ïivot, silnice je
mobilita.
Zajímavé je, Ïe se po smyslu této

mobility, po úãelnosti vyuÏití silnic nikdo
neptá. KaÏd˘ má totiÏ právo b˘t na
cestách podle svého uváÏení. Je to jeho
svoboda. Silnice je tedy i svoboda. Tuto
svobodu okle‰Èují samozfiejmû
nejrÛznûj‰í potfiebná, ménû potfiebná i
zcela zbyteãná byrokratická pravidla a
nafiízení. Ale krom toho, a v tom tkví
nejedna potíÏ vyspûlé civilizace, na‰i
svobodu paradoxnû omezuje kaÏd˘, kdo
ji chce vyuÏívat stejnû jako my. V praxi to
vidíme na pfieplnûn˘ch silnicích: âím
více autíãek, tím ménû svobody.
Ach jo! UÏ to vypadá jako slepá uliãka.

Silnice co nikam nevede. Ale nevû‰me

hlavu. VÏdyÈ staãí postavit dal‰í silnici,
poloÏit dal‰í asfaltové pruhy a v˘sledek
napínavého souboje mezi mnoÏstvím
autíãek (jen malé âesko jich brzy bude
pfiivádût na svût více jak tisíc dennû) a
poãtem a kapacitou silnic vypadá hned
nadûjnûji.
Ale nebyla by to na‰e civilizace s tou

svojí zaruãovanou svobodou, aby si
situaci sama dále nekomplikovala.
Aãkoliv jiÏ víme, Ïe silnice znamená
Ïivot, zpÛsob Ïivota, blahobyt, mobilitu
a svobodu, u nûkter˘ch jedincÛ vyvolává
také nedÛvûru, averzi, ba i protesty. Tito
nespokojenci a kverulanti dokonce tvrdí,
Ïe silnice je obãas i smrt a dokládají to
mnoÏstvím kfiíÏkÛ a pomníãkÛ podél nich.
O tom ale v Muzeu silnic a dálnic ve
Velkém Mezifiíãí nic nenajdete. Vlastnû
ani nic o tom zoufalém boji za volné
metry asfaltu, a vÛbec nic o sama sebe
rdousící svobodû nutící nás ubírat plyn
nebo i potupnû upustit od plánované
vyjíÏìky. Ach jo!
A tak nám tu coby monument zÛstává

jen ono moudré motto pfieklenující celá
staletí: Via est vita. S tím nezb˘vá neÏ
souhlasit. VÏdyÈ jak˘ by to byl svût bez
silnic, Ïe?

M. Petr-Hradec Králové
 ***
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Financial

1 CDN $ 19,18 Kã
1 EURO 28,05 Kã
100 Sk 85,86 Kã
1 US $ 20,75 Kã
âNB- 6. 8. 2007

Kursovní lístek
100 Kã 5,32 CDN $
100 SK 4,48 CDN $
1 CDN $ 18,80 Kã
1 CDN $ 22,32 SK
1 US $ 1,06 CDN $
1 EUR 1,49 CDN $
Toronto Star  - 4. 8. 2007

Zlatý Bažant v obchodoch LCBO!

KANADSKÉ TURNÉ
DOCELA VELKÉHO DIVADLA Z LITVÍNOVA

Docela velké divadlo z Litvínova pfiijíÏdí 6. sprna 2007 na své první kanadské turné, jehoÏ
hlavním programem bude vystoupení s unikátním pfiedstavením Carmen na mezinárodním
festivale “Puppets-Up”. Tato úspû‰ná a populární pfiehlídka loutkového divadla se koná od
10. do 12. sprna 2007 v Almonte, mûsteãku vzdáleném asi  50 km od hlavního mûsta Ottawy,
Docela velké divadlo zde vystoupí vedle americk˘ch, britsk˘ch a domácích kanadsk˘ch
umûlcÛ.
Milovníci ãeského divadla pfiímo v hlavním mûstû Ottawû se mÛÏou tû‰it na pfiedstavení

“Carmen”, které Docela velké divadlo zahraje v parku Hintonburg ve ãtvrtek 9. srpna a které
pofiádá Hintonburg Community Centre. Speciálnû pro ãeské krajany - ale samozfiejmû nejen
pro nû - je urãeno pfiedstavení “Písniãky z kufru” v úter˘ 14. srpna, pfiipravené ve spolupráci
s âesk˘m a slovensk˘m sdruÏením v Ottawû v McNabb Community Centre.
Kanadské turné ukonãí Docela veké divadlo v Torontu, kde 17. srpna zahraje pro krajany

ve spolupráci s Masaryk Memorial Institute.
Vice informací na www.puppetsup.ca; www.hintonburg.com; www.cssk.ca;

www.docelavelkedivadlo.cz
tz-velvyslanectví

***

Koncert na poutním  místû u Zlat˘ch Hor
âlovûk pfiichází na urãitá místa zdánlivû
náhodou, ale pozdûji zjistí, Ïe musel pfiijít
právû v urãenou dobu na urãené místo.
 (Citace z knihy Kamila Bednáfie Zahrada
pfiítelkynû, kterou tak sugestivnû v sobotu
pfiedstavil Radovan Lukavsk˘.)
Urãen˘m místem bylo poutní místo  Panny
Marie Pomocné u Zlat˘ch Hor a urãenou
dobou  sobota 14. ãervence 2007.
V tento den se jiÏ popáté se‰li milovníci
váÏné hudby a lidé dobré vÛle, aby sv˘m
postojem vyjádfiili, Ïe jim není lhostejné

dûdictví na‰ich pfiedkÛ a to navzdory tomu,
Ïe se neuskuteãnil V. roãník Interpretaãních
kurzÛ Antonína Kubálka. Charitativní veãery
na poutním místû  byly totiÏ po ãtyfii roky
jeho souãástí.
Spoleãnû s Radovanem Lukavsk˘m a K. M.
Nosticz kvartetem  chtûli o krÛãek dál
posunout  rekonstrukci a obnovu  státní
kulturní památky kostela sv. Jana Kfititele v
Horním Údolí u Zlat˘ch Hor. Mile vyznûlo
pfiání  otce Stanislava Lekavého,  které pronesl
v závûru koncertu.“ Byl bych rád, kdyby
premiéru v tomto kostele mûl nûkter˘ z
umûlcÛ, ktefií pût let v tûchto místech
vystupovali s cílem pfiispût svou tro‰kou do
ml˘na“.  V urãenou dobu se na urãené místo
tak kromû leto‰ních protagonistÛ moÏná vrátí
Antonín Kubálek, Zdenûk Hnát, ãi Kocianovo
kvarteto. Upfiímn˘ a hlubok˘ dík pofiadatelÛ,
to je  poutního místa Panny Marie Pomocné
a JartAgency patfií Ing. Cyrilu Svozilovi,
kter˘ se stal patronem koncertÛ na poutním
místû Panny Marie  Pomocné.

Jarmila Pohlová
***

âesko hájilo v OSN
podmínky restitucí

Praha-právo/Jifií Ro‰kot-Nynûj‰í restituãní
podmínky, vyÏadující jako podmínku pro
vydání konfiskovaného majetku platné
státní obãanství âR, hájil ve V˘boru OSN
pro lidská práva na jeho nedávném
zasedání vládní zmocnûnec Vít Schorm.
 Jedním ze ‰esti oficiálních podkladÛ
v˘boru, jenÏ se zab˘val ãeskou zprávou o
plnûní Mezinárodního paktu o obãansk˘ch
a politick˘ch právech, byla i zpráva ãeské
krajanské organizace âeská koordinaãní
kanceláfi, podle níÏ byly restituce okle‰tûny
a pÛvodním majitelÛm, jiÏ pfii‰li o obãanství,
nebyl pfiedán jedin˘ rodinn˘ dÛm. Tûch
dokumentuje kanceláfi kolem 150.
 Vládní zmocnûnec pro zastupování âR
pfied Evropsk˘m soudem pro lidská práva
Vít Schorm hájil restituãní podmínky, které
v âR platí jiÏ více neÏ 15 let. Jde o doãasné
ustanovení, o kterém v budoucnu mÛÏe
rozhodovat souãasná vláda a pfiípadnû je
zmûnit, sdûlila právu mluvãí ministerstva
spravedlnosti Zuzana Kuncová.
 “Zatím platí stanovisko vlády pro V˘bor
OSN pro lidská práva k restituãnímu
procesu v âR z roku 2002, které vláda
schválila,” uvedla.
Zmínûn˘ dokument konstatuje, Ïe v˘bor
OSN povaÏuje podmínku obãanství za
diskriminaãní, ale pfiipomíná, Ïe podle
Mezinárodního paktu o obãansk˘ch a
politick˘ch právech se rovnost vztahuje
jen na rovnost v jím zakotven˘ch právech,
pfiiãemÏ vlastnické právo mezi nû nepatfií.
 Vláda âR pfiipomnûla, Ïe smyslem
restituãních zákonÛ byla snaha zmírnit
pouze nûkteré nejzávaznûj‰í majetkové
kfiivdy, spáchané od 25. února 1948 do 1.
ledna 1990, a Ïe nepovaÏuje za Ïádoucí
ani dodateãnû pfiistoupit na zmûny
podmínek restitucí majetku.

***

K. M. Nosticz kvartet a Radovan Lukavsk˘
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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:

KLUCÍ V AKCI
Velice populární a oblíben˘ pofiad âeské televize,
kter˘ ukazuje divákÛm zábavnou formou kouzlo

vafiení a pfiípravy jídel v podání skuteãn˘ch
profesionálÛ. V prvním dílu uvidíte pfiípravy jídel

sváteãních, ale netradiãních: Velikonoãní,
Mikulá‰ská, Adventní, ·tûdroveãerní, Tfiíkrálová.

Souãástí recepty a nezb˘vá uÏ jen
experimentovat podle profesionálÛ.

Uãinkují Filip Sajler, Martin Slanina.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
uvádí cyklus o vafiení reÏiséra Martina

Froydy

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

Dostali jsme e-mailem
ÚÎASNÉ ¤E·ENÍ KRIZE ST¤EDNÍHO VùKU

KdyÏ jsem byl Ïenat˘ 25 let, podíval jsem se pozornû na svou Ïenu a fiekl jí: „Drahá, pfied
25 lety jsme mûli mal˘, lacin˘ byteãek, laciné auto, spali jsme na laciné pohovce a dívali se
na malou ãernobílou televizi, ale zato jsem spal s krásnou 25-tiletou vá‰nivou blond˘nkou.
Teì máme drahou, tfiiapÛlmilionovou vilu, auto za osmset tisíc, krásnou, velikou loÏnici a
plasmovou televizi, ale kaÏdou noc musím spát s padesátiletou Ïenskou. Tak se mi zdá, Ïe
ty teì do toho scénáfie jaksi nepasuje‰.“
Moje manÏelka je velice rozumná Ïenská. ¤ekla mi, aÈ si tedy najdu vá‰nivou 25-tiletou
blond˘nku a ona uÏ se postará, abych znova bydlel v laciném bytû, jezdil v laciném autû, spal
na laciné pohovce a díval se na malou ãernobílou televizi.
Nejsou star‰í Ïeny fantastické? Ty opravdu vûdí, jak vyfie‰it krizi stfiedního vûku.

***

6.8.2007
Jan Saudek má ãesk˘ rekord

fotky s naháãi
Olomouc-právo(mhr)-Celkem 218
nah˘ch lidí, 134 muÏÛ a 84 Ïen
nejrÛznûj‰ích profesí, nejen z âeska, ale
i ze Slovenska a Slovinska, se
shromáÏdilo v nedûli dopoledne za valy
historické pevnosti Fort XVII v Kfielovû-
Bfiuchotínû nedaleko Olomouce. Pózovali
známému ãeskému fotografovi Janu
Saudkovi, kter˘ se ujal úkolu vytvofiit tu
nejvût‰í skupinov˘ akt v âeské republice.
„PÛvodnû se pfiihlásilo 365 lidí. TûÏko
fiíci, proã nûktefií nakonec nepfiijeli, ale i
tak úãast povaÏujeme za velk˘ úspûch.
Nejstar‰ímu modelu bylo 74 let,
nejmlad‰ímu osmnáct,“ informoval Právo
Pavel VyslouÏil ze spoleãnosti Strategic
Consulting, která projekt pfiipravila.
„Potvrzuji, Ïe v Kfielovû byl vytvofien zatím
nejvût‰í skupinov˘ akt v tuzemsku. Bude
zapsán do ãeské knihy rekordÛ,“ fiekl
Právu Zdenûk Rafaj z pelhfiimovské
agentury Dobr˘ den.
Samotné focení trvalo jen pár minut a
Saudek pak po v˘kfiiku „Je to tam,
dûkujeme“ oslavil v˘kon nûkolika stojkami

a následnû se‰el mezi objekty svého
unikátního snímku.
Modely se snaÏil mít v prÛbûhu focení
pofiád v pohybu.
„Chtûl jsem, aby v‰ichni byli ve vzduchu,
protoÏe nikdo z tûch, ktefií zatím obdobn˘
projekt dûlali, dosud takovou kompozici
nezvolil,“ svûfiil se fotograf, kter˘ sám byl
pfied modely nah˘.
„PovaÏoval bych za neãestné vÛãi nim,
kdybych byl obleãen˘,“ uvedl. Dodal, Ïe
práce v Kfielovû byla jedním z jeho
nejvût‰ích záÏitkÛ v Ïivotû.
„Zatím jsem nic podobného nedûlal a rád
dûlám nové vûci,“ konstatoval fotograf.
„Byl to zvlá‰tní záÏitek. Poté, co jsme se
v‰ichni svlékli, zavládlo tûÏko popsatelné
ovzdu‰í intimity. Nepanoval pfiitom Ïádn˘
stud a osobnû jsem z toho mûla pfiíjemn˘
pocit,“ svûfiila se Právu zhruba tfiicetiletá
úãastnice, která se pfiedstavila jako Jana.
Mezi naháãi byl i znám˘ psycholog
Lubomír Smékal z Olomouce.
„Projekt povaÏuji za zajímav˘. Baví mû
dûlat neobvyklé vûci a pro úãast jsem se
rozhodl i proto, Ïe jsem pfiesvûdãen, Ïe
kdyÏ se ãlovûk svlékne do naha, nedûlá
nic nemravného,“ svûfiil se Právu.
„Pfiijeli jsme, protoÏe milujeme pana
Saudka,“ uvedli jako dÛvod své úãasti
star‰í manÏelé z Brna.
Vzniklá fotografie se Saudkov˘m
autogramem, kterou jako odmûnu obdrÏí
v‰ichni úãastníci akce v digitální podobû,
bude vystavena od 19. záfií v olomouckém
restaurantu Podkova. Snímek potom
zamífií do aukce, jejíÏ v˘tûÏek organizátofii
vûnují sdruÏení Mal˘ Noe.
„Peníze podpofií projekt v˘stavby zafiízení
pro bezprizorní dûti v Olomouci-
Topolanech,“ sdûlil Právu ãlen jeho
správní rady Jaroslav Strejãek.
Akce se pÛvodnû chystala na BlaÏejské
námûstí v Olomouci, kde sídlí církevní
‰kola. „Ta se ozvala, Ïe si nepfieje, aby
na fotografiích byla vidût jejich budova,
coÏ jsme samozfiejmû nemohli zaruãit.
Proto bylo zvoleno jiné místo, jehoÏ
prostor je navíc unikátnûj‰í,“ uvedl
VyslouÏil s tím, Ïe akce si nekladla za cíl
pobufiovat nebo dráÏdit.
„Je v první fiadû poctou umûleckému aktu

a lidskému tûlu, nikoliv exhibicí,“ zdÛraznil
organizátor. Podobu akce byla historická
pevnost uzavfiena pro vefiejnost. Pfiijata
byla i pfiísná bezpeãnostní opatfiení.
Svûtov˘ rekord ve skupinovém aktu
vytvofiil letos v kvûtnu Ameriãan Spencer
Tunick, kdyÏ na námûstí Zócalo v Mexiku
vyfotil osmnáct tisíc nah˘ch lidí.

***

Zemfiel po vãelím Ïihadle
Beroun-právo (rap)-Po bodnutí hmyzem
zemfiel v sobotu jednapadesátilet˘ muÏ z
Berounska. Velmi rychlou reakci
zpÛsobilo nejspí‰ Ïihadlo vãely, jejíÏ jed
b˘vá pro alergiky hodnû nebezpeãn˘.
„MuÏ dostal Ïihadlo do hlavy. Propukl u
nûj takzvan˘ anafylaktick˘ ‰ok. Pacient
tedy ned˘chal a mûl srdeãní zástavu. Na
pomoc mu hned pfiispûchal soused, kter˘
je lékafi,“ fiekla Právu mluvãí stfiedoãeské
záchranky Nina ·eblová.
Ani zásah lékafie ze sousedství v‰ak
bodnutému muÏi Ïivot nezachránil. Po
pfiíjezdu záchranáfiÛ se lékafii snaÏili o
resuscitaci je‰tû asi 45 minut, ale pak své
nevydafiené pokusy ukonãili.
Podle záchranáfiÛ se u vût‰iny lidí bodnutí
vãelou, vosou ãi sr‰nûm projeví svûdiv˘m
otokem místa bodnutí, svûdûním a
rudnutím pupence. Îivotu nebezpeãné i
pro lidi, ktefií nejsou alergiãtí, je bodnutí v
oblastech krku a úst.
„Vosy ãasto lákají slazené nápoje a také
pivo, obãas vlezou do lahve ãi kelímku,“
varovala mluvãí záchranky Tereza
Janeãková. Velké riziko je i pfii jídle,
zejména dûti jsou v ohroÏení, pokud si
nev‰imnou vosy na nakousaném ovoci
ãi lízátku.
„âlovûku, kterého vosa píchne do ústní
dutiny, hrozí otok a následné du‰ení,“
upozornila Janeãková. U alergikÛ
vypukne prudká reakce, zmínûn˘
anafylaktick˘ ‰ok. Lidé mají kfieãe,
upadnou do bezvûdomí, zastaví se srdce,
pfiestávají d˘chat.
Alergici by u sebe v pfiípadû prudk˘ch
reakcí mûli vÏdy mít injekci, kterou si
sami aplikují do svalu. Pokud lidé nejsou
alergiãtí, postaãí k uti‰ení bolesti studen˘
obklad a uÏití masti.

***

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.14.satellite1-416.com

www.14.zpravy.ca
***

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

�

Zmûnili jsme lokalitu, abychom mohli
nabídnout kvalitnûj‰í sluÏby!

Kratší jméno, více místa!

Press

Slovensko-kanadsk˘ kultúrny spolok
poz˘va krajanov v Toronte a okolí

na

6. SLOVENSK¯ JARMOK,

ktor˘ usporiada v sobotu 18. augusta od 11. hodiny

na spolkovom letovisku Creditvale Park
pri Streetsville - 1720 Barbertown Rd.

Stánky so slovensk˘m ºudov˘m umením,
obãerstvenie, BBQ, kúpanie.

Záujemci o prenajatie stánkov volajte:
Mrs. Anna Zapletal: 416/537-7698

Zpûváka Gipsy.cz bombardují
v˘hrÛÏkami

Ústí nad Labem-mfd/(ves)- „AÏ tû potkáme,
zlámeme ti nohy!“ Na romského hudebníka
Radka Bangu z populární kapely Gipsy.cz
se v poslední dobû hrne jedna hrozba za
druhou a tohle je jedna z nich.
Telefonáty a v˘hrÛÏné esemesky zaãaly
jen krátce poté, co na serveru iDNES.cz a
v severoãeské pfiíloze MF DNES vy‰el
rozhovor s Bangou.
Hiphopov˘ zpûvák tam poslal ostr˘ vzkaz
lidem, ktefií se sami nesnaÏí dostat se z
tíÏivé sociální situace.
„Chcípni, kdyÏ nechce‰ nic dûlat,“ fiekl
slovy typick˘mi pro hiphopové koncerty.
Banga také mluvil o pozitivní diskriminaci,
o ‰ancích RomÛ získat práci a kritizoval
nûkteré romské organizace. „Jsem trochu
radikální Rom a dost RomÛ moje názory
tûÏko skousává, protoÏe fiíkám: Podám ti
prst. Nevezme‰ ho? Pak jdi do hajzlu!“
fiekl.
„Jde o to, Ïe mnozí Romové se teì cítí
ukfiivdûni,“ popisuje zpûvák nepfiíjemnou
situaci.
Ostr˘ slovník není u Gipsyho nic
v˘jimeãného, vlastnû by se dal sv˘m
zpÛsobem oznaãit i za stateãnost. Mladík
se jazykem hip hopu snaÏil pojmenovat
sociální problém, kter˘ cítí. JenÏe situace
se vyhrotila a fiada lidí jeho názory nepfiijala.
Policie v˘hrÛÏky nevy‰etfiuje a Banga ani
neÏádá o ochranku. „Takhle se to nefie‰í.
Stejnû by nic nezjistili. Ale hlavnû, já nechci
jít proti sv˘m lidem,“ vysvûtluje.
¤ada romsk˘ch aktivistÛ jeho názory
chápe, av‰ak nelíbí se jim BangÛv slovník.
Ten kritizoval i kolega z kapely Vojtûch
Laviãka. „Radek byl veden˘ dobr˘m
úmyslem nûco udûlat, ale pokud chce
pomáhat men‰inám, bude muset volit
mírnûj‰í slova,“ myslí si Laviãka.

***

7.8.2007

Konec velké aféry:
 âunek vyhrál

Praha-mfd/ZUZANA JANEâKOVÁ,
IVANA SVOBODOVÁ-âunkova kauza
skonãila. „Trestní stíhání je zastaveno,“
fiekl MF DNES námûstek vrchního
státního zástupce v Olomouci Igor StfiíÏ.
Pod jeho úfiad spadá dohled nad cel˘m
pfiípadem.
Pro Jifiího âunka by to mûlo b˘t vítûzství
na celé ãáfie. Jeho pfiípad nebude podle
informací MF DNES zastaven kvÛli nûjaké
chybû ve vy‰etfiování, ale proto, Ïe státní
zástupce dospûl k pfiesvûdãení, „Ïe se
skutek vÛbec nestal“.
Podstatnou ãást zdÛvodnûní toho, proã
Salichov vicepremiéra âunka oãistil, tvofií
zpochybnûní korunní svûdkynû Marcely
Urbanové. âunkova b˘valá asistentka
tvrdila, Ïe se jí âunek je‰tû coby starosta
Vsetína chlubil, Ïe dostal pÛl milionu korun
od realitní kanceláfie. Vy‰etfiovatelé v‰ak
státního zástupce Salichova
nepfiesvûdãili, Ïe âunek vzal úplatek.
„Necítím se poraÏená, není to Ïádn˘
zápas,“ fiekla MF DNES Urbanová.
Vicepremiér âunek, kter˘ uÏ mûsíce
nebere telefony, byl vãera odpoledne
opût „ve své kÛÏi“.
Dokonce Ïertoval s novináfii. „BûÏte se
podívat na tiskovou konferenci,“ zval
vãera triumfálnû do Jihlavy. Budil dojem,
Ïe dne‰ek bude jeho ‰Èastn˘ den.
„Salichov na mû pÛsobil jako poctiv˘
ãlovûk,“ dodal. Pro vládu mÛÏe b˘t konec
âunkovy kauzy dobrou zprávou. Kdyby
státní zástupce âunka obÏaloval, premiér
Mirek Topolánek by musel splnit svÛj slib
a odvolat ho. T˘den pfied schvalováním
reforem by tím pfii‰el o hlasy âunkov˘ch
vûrn˘ch, ktefií byli odhodláni vypovûdût
Topolánkovi poslu‰nost, kdyÏ jim vyhodí
‰éfa.
Naopak v Lidovém domû, sídle âSSD,
radost nemají. „BohuÏel, spekulace o
obchodu: hlasy lidovcÛ pro reformu za
amnestii pro âunka, dostaly reálnou
podobu,“ fiekl pfiedseda âSSD Jifií
Paroubek.
âunek nikdy dÛvûryhodnû nevysvûtlil,
kde vzal pÛl milionu, které si uloÏil na
úãet jen pár dní poté, co ze svého konta
vybrala podobnou ãástku firma HB REAL.
Ta s radnicí obchodovala. Jednou fiíkal,
Ïe nemá ponûtí, co to bylo za statisíce,
podruhé, Ïe ‰lo o rodinné úspory.
Pak pfiestal âunek na otázky novináfiÛ
úplnû odpovídat s tím, Ïe pravdu fiekne
policii.
Podle informací MF DNES v‰ak ani
vy‰etfiovatelÛm nechtûl fiíci, odkud jeho
úspory pocházejí. Jeho kauza v‰ak
zaznamenala poãátkem léta neãekan˘
obrat. Do pfiípadu se vloÏila nejvy‰‰í státní
zástupkynû Renata Vesecká.
Odvolan˘ hlavní vy‰etfiovatel i jeho
dozorující Ïalobce jakékoli pochybení
odmítali.
Kauzu Vesecká svûfiila jihlavskému
státnímu zástupci Salichovovi. Ten
postupoval velmi rychle. Jen pár hodin
poté, co se oficiálnû dozvûdûl, Ïe kauzu
vicepremiéra pfievezme, odvolal
vy‰etfiovatele ·o‰oviãku. Pfiitom jen stûÏí
mohl nastudovat tfii a pÛl tisíce stran
spisu. Nyní pfiípad uzavfiel s tím, Ïe se
âunek niãeho nezákonného nedopustil.
„Trestní stíhání je zastaveno,“ fiekl o
kauze Jifiího âunka podezfielého z braní
úplatkÛ námûstek vrchního státního
zástupce v Olomouci Igor StfiíÏ.
KvÛli údajné korupãní aféfie koaliãní
kabinet tvrdû kritizovala opozice a

opakovanû vyz˘vala âunka k odstoupení
z vládních funkcí. Ve Snûmovnû kvÛli
tomu vyvolala i hlasování o nedÛvûfie
vládû, které kabinet ustál. Setrvávání
obvinûného vicepremiéra a ministra pro
místní rozvoj ve vládû se nelíbilo ani
nûkter˘m jeho kolegÛm z kabinetu,
zejména pak ‰éfovi Strany zelen˘ch,
vicepremiérovi Martinu Bursíkovi.

***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, AKVARELY

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

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

Boufika je a slota, bude tu potopa?
Máme v Sudbury pr‰lavou pÛlku ãervence;
boufika den co den, desátá v pofiadí. Dne‰ní
Místní polnice vytrubuje tuãn˘m titulkem
Biblická potopa? Anebo globální zmûna
poãasí je nabíledni?
Takto vzru‰en z textu popla‰ného ãlánku
v tomto slunném pondûlí, zavolal jsem do
redakce místních novin a Ïádal o spojení
s Mary White, která se pod ãlánek
podepsala. Promptnû se mi ozval dívãí
hlásek. âeho si pfieji, a pravil jsem, Ïe
mám 61 let, Ïe jsem proÏil tfii potopy a rád
bych s ní pobesedoval o potopách.
Projevila zájem, coÏ mne nepfiekvapilo,

a zatouÏila mé záÏitky vyslechnout. Odmítl
jsem setkání v redakci, a dali jsme si
rande v kavárnû Books&Beans.
Souhlasila, a zavolal jsem Mervynovi, jestli
má zájem zúãastnit se setkání s
reportérkou o poãasí v 11:00. I on chtivû
souhlasil.
Sedûli jsme u okna, kter˘m pralo

dopolední slunce, pÛvabná Mary White
postavila mikrofon na stÛl a vyzvala mne,
abych ji povûdûl o proÏit˘ch potopách.
Mervyn se v˘znamnû ‰klebil, jsa zvûdav˘,
jak fieknu té krásce, Ïe je koza.
Zeptal jsem se Mary, kdy absolvovala

novináfiskou ‰kolu, a ona fiekla, Ïe v roce
2005, a Ïe zatím dûlá do poãasí, „ProtoÏe
tam se nedá nic zkazit,“ zaútoãil Mervyn,
ale umlãel jsem ho prstem pfies (svoje)
ústa, a ona dodala, Ïe chce psát o politice
aÏ se otrká v poãasí. Bylo jasné, Ïe Mary
povaÏuje poãasí za jakési uãÀovské
období.
Optal jsem se, jak ji napadl ten titulek

ãlánku o Biblické potopû, a ona fiekla, Ïe
ten tam vetknul editor, aby ãlánek okofienil
a ukázal na globální pohromu…
Pfiipadalo mi zbyteãné rozebírat, Ïe

noviny prodávají dramata a zaãal jsem:
„První potopu jsem proÏil jako dítko v
mûstû Ostravû, které leÏí na soutoku tfií
fiek, Odry, Ostravice a Ol‰e; tyto tfii fieky,
odvádûjí vodu z povodí beskydského a

jesenického podhÛfií. KdyÏ pr‰í
velkoplo‰nû v Beskydách i Jeseníkách,
pravidelnû vzniká v Ostravû mocná
zátopa.
Nechci otravovat detaily, i kdyÏ jsou

zajímavé a pfiíãinné, ale vzpomínám, jak
mne za úsvitu vzbudila babiãka. Nechodil
jsem je‰tû do ‰koly, mûl jsem ‰est let a Ïil
jsem u babiãky. ¤ekla mi, Ïe se blíÏí ‘velká
voda’, abych vstal a pfiinesl ze sklepa
brambory. Honem jsem se oblékl, sebral
ko‰ík a ‰el do temného sklepa. Na
betonové zemi uÏ byla voda, na nohách
jsem mûl gumové holinky po kolena.
Sklonûn˘ do bedny, ve které babiãka mûla
brambory pfies zimu, jsem vytahoval
naklíãené brambory do ko‰íku a dûlal
jsem to nerad, protoÏe naklíãené stonky
mne stra‰ily jako dlouhé nohy pavoukÛ.
Naráz jsem si uvûdomil ‰umûní vody,
která se valila úzk˘m ok˘nkem do sklepa.
Plnil jsem ko‰ík, zatímco voda stoupala a
zaãala mi pfietékat pfies okraj gumákÛ.
Zhaslo elektrické svûtlo, voda ‰umûla a já
sebral ko‰ík do náruãí a vodou se prodíral
ke schodÛm. NeÏ jsem tam do‰el, sahala
mi kalná voda po pás. Na schodi‰ti stála
babiãka a volala na mne divn˘m hlasem.
Lezl jsem do schodÛ a cítil jsem váhu
holinek pln˘ch vody.
Babiãka mi vzala ko‰ík pln˘ brambor z

náruãí, a kdyÏ jsem se otoãil, byla voda uÏ
skoro u stropu sklepa a stoupala dál,
pfielila se pfies práh a tekla po podlaze
pfiízemí ãinÏáku, kde jsme bydleli. Pomáhal
jsem babiãce svinovat koberce z podlahy
a kladli jsme je svinuté na Ïidle nastavené
u zdi. Po celém bytû stála voda asi do pÛl
l˘tek. Podíval jsem se ven otevfien˘m
oknem, domy stály ve vodû asi metr vysoko
a plula k nám pramice se tfiemi muÏi: „Jste
v‰ichni v pofiádku?“ optal se jeden muÏ v
poÏárnické uniformû oknem, a babiãka
fiekla, Ïe jsme zatopení, ale díkybohu
zdraví; nefiekla nikomu, Ïe jsem se v tom
sklepû mohl utopit…

„Jak dlouho ta zátopa mûsta trvala?“
optala se Mary White.
„Po poledni zaãala voda klesat,“ fiekl

jsem, „my dûcka jsme se brodila v kaluÏích,
vysvitlo slunce a dospûlí vyná‰eli
promáãené vûci na dvÛr, aby vyschly;
pfiipadalo mi to ohromnû zajímavé, protoÏe
celé na‰e okolí vypadalo jako cigánsk˘
tábor.“
„Byly nûjaké ztráty na Ïivotech?“ optala

se profesionálnû Mary.
„Pochybuji,“ fiekl jsem. „Nic takového jsem

nesly‰el… Akorát si vzpomínám, Ïe ãinÏák
mnoho t˘dnÛ páchnul vlhkostí. Uklízeli
jsme bahno nanesené na dvÛr, a jako dûti
jsme z toho mûly zábavu… Popravdû to
bylo pro nás dobrodruÏství…“
Vidûl jsem, Ïe Mary White je nespokojená

s mou vzpomínkou, protoÏe správná
kalamita se popisuje ztrátami na Ïivotech
a na majetku, ale nevypnula svÛj diktafon
a optala se na mou druhou potopu.
„Moje druhá potopa byla mnohem

zajímavûj‰í,“ snaÏil jsem se upoutat
pozornost. „Strhala Ïelezniãní mosty a
odplavila kusy silnice; ale to jsme se
dozvûdûli, aÏ kdyÏ jsme prchali ze
zaplaveného tábofii‰tû. V roce 1960 ná‰
skautsk˘ oddíl zbudoval mûsíãní letní tábor
v Gaderské dolinû v pohofií Fatry; údolím
‰plouchala bystfiina Gader. Zbudovali jsme
tehdy podsádky, most pfies Gader, kuchyÀ
a vykopali studnu. Leã pr‰elo bez ustání,
drobn˘ dé‰È krápal na stanové plachty a
vody v gaderské bystfiinû pfiib˘valo. Ve
tfietím t˘dnu se bystfiina zmûnila v dravou
fieku, pfielila se pfies ‰tûrkov˘ násyp,
vozovou cestu a zaplavila tábor. Narychlo
jsme balili nejnutnûj‰í, kufry jsme odnesli
kus do kopce, kam ani potopa nedosáhne,
a prchali jsme cestou po kolena ve vodû
do vesnice Blatnice; Ïeleznice byla
podemletá vodou, ale autobus nás dopravil
do Vrútek, kde byl strÏen˘ Ïelezniãní most.
Do Ostravy jsme cestovali autobusem
pfies Îilinu objíÏìkami. KdyÏ jsem dorazil
domÛ, rodiãe se velmi divili, Ïe jsem pfiijel
o t˘den dfiíve.“
To bylo pfied telefonizací a dlouho pfied

mobilním telefonem, kter˘m dnes zavolají
dûti, kdyÏ jim zateãe de‰Èová voda za krk,
a rodiãe je ‘vysvobodí’ z pfiírody.
„A stalo se nûkomu nûco?“
„Nestalo,“ fiekl jsem do zklaman˘ch oãí

novináfiky. „Asi jsme byli pfiipraveni…“
„Evakuovala vás policie anebo armáda?“
„Neevakuoval nás nikdo,“ fiekl jsem

smutnû, utekli jsme po vlastních nohách;
kaÏd˘ se drÏel dlouhého lana, aby nás
voda nestrhla z fiady, kdyÏ jsme kráãeli po
pás ve vodû. Asi ná‰ vÛdce Karel vûdûl,
jak si sami pomÛÏeme…“
Mervyn se na mne útrpnû díval a

signalizoval, Ïe moje záÏitky nemají drama
‘o kejhák’, coÏ se dnes nosí, abych tomu
dal trochu vzruchu; anebo ta dívenka
vypne svÛj stroj a opustí nás, jako jsou
vÏdy opou‰tûni ti, co nekvílí o pomoc.
I mnû se teì jevily moje potopy, kdyÏ

nám plavaly Ïidle v kuchyni, a kdyÏ nám
odplavaly stany, jakési nijaké, takfika
normální letní a bûÏné situace. Jakoby
povodnû bez mediální úãasti a bez kamer
nebyly ani povodnûmi, i kdyÏ byly.
BlíÏil se ãas obûda, ale Mary vydrÏela, Ïe

tfietí povodeÀ bude obsahovat, co první
dvû neobsahovaly - veliké záchranné úsilí,
které z povodnû udûlá cirkus.
„Ta tfietí povodeÀ,“ zaãal jsem od lesa, je

spí‰e filosofie povodní, a skonãila pro
mne tím, Ïe mne moje maminka obvinila,
Ïe jsem ji katastrofální povodeÀ v ãeské

zemi v roce 1997 - byla to povodeÀ tisíciletí
- tvrdí vodohospodáfii, jednodu‰e zatajil.“
„Zatajil?“ vykfiikla novináfika. „Jak je to

moÏné?“
Moji rodiãe pfiiletûli z Ostravy do Sudbury

v kvûtnu 1997 na pÛlroãní dovolenku.
KdyÏ k nám prosákly zprávy o kalamitních
de‰Èov˘ch sráÏkách a rozvodnûn˘ch
fiekách, dohodli jsme se s mou Ïenou, Ïe
o povodních nebudeme s rodiãi mluvit a
u‰etfiíme je takov˘ch povykÛ; vÏdyÈ otec
má 80 let a starostmi by neusnul. TaktéÏ
jsme poÏádali na‰e ãesko-kanadské
náv‰tûvníky, ktefií se pfiicházeli potû‰it s
m˘mi vitálními rodiãi, aby se o potopû v
âesku nemluvilo a rodiãe se nedûsili.
Asi tfietí den povodní, mÛj tatínek vzal

noviny Globe&Mail a na první stránce
byla fotografie autobusu uvízlého ve vodû
a pod stfiechou autobusu byla zãásti ãitelná
cedule, kam autobus jede - Magdeburg.
Tatínek mne poÏádal, abych mu pfieloÏil
text pod fotografií, a já mu pfieloÏil, Ïe foto
je z Magdeburku, kde rozvodnûná Odra
se rozlila na dva metry vysoko mûstem.
„Patfií jim to, tûm GermánÛm!“ komentoval

tuto událost mÛj otec, kter˘ strávil dva
roky z druhé svûtové války v nacistickém
koncentráku. Na‰tûstí si mÛj osmdesátilet˘
tatínek nespojil zátopu v Magdeburku s
Odrou, která protéká jeho rodn˘m a
celoÏivotním mûstem Ostravou.
Koncem fiíjna moji rodiãe odletûli do

Ostravy a teprve tam se dozvûdûli cel˘
rozsah tisícileté povodnû; celé ãtvrti
Ostravy byly zbofiené vodou, cesty
odplavené a koryto fieky Ostravice se
pfiesunulo o pár set metrÛ mimo
regulovan˘ kanál. Ano, Ostravice si bûhem
povodnû na‰la novou cestu, zatímco dÛm
m˘ch rodiãÛ na bfiehu Ostravice zÛstal
tam, kde b˘val - jen v˘hled na fieku se
trochu zmûnil.
V prvním dopise po návratu mi maminka

vytkla, Ïe jsem bídák, protoÏe jsem zatajil
takovou událost, a marnû jsem vysvûtloval,
Ïe jsem chtûl zachránit jejich klidn˘
spánek.
Na poãátku léta 1998 jsem odletûl do

Ostravy nav‰tívit své rodiãe; jeden mÛj
b˘val˘ kolega mne vzal na v˘let podél
rozvráceného údolí, kudy se v ãervenci
1997 valila tisíciletá voda. StrÏená silnice
uÏ byla sjízdná, mosty znova vztyãené a
podél fieky se vesele stavûly nové domy
na místech, kde pfied rokem velká voda
smetla cokoliv lidsk˘m úsilím zbudované
a co ji stálo v niãivé, vodní cestû.
„Proã stavûjí nové domy na místech, kde

se valila divoká povodeÀ?“ ptal jsem se.
„Usedlíci si myslí, Ïe tisíciletá pfiichází

jednou za tisíc let, a tedy mají klid v du‰i.“
„Aha,“ fiekl jsem. „âlovûk nikdy nevstoupí

do stejné fieky ani do stejné kalamity…“
Ostravák se zamraãil, a bylo vidût, Ïe ho

taková filosofie neuklidnila.
„Chce‰ fiíct, Ïe ãlovûk se nikdy nepouãí z

minulé zku‰enosti?“
Neodpovûdûl jsem, a novináfika vypnula

magnetofon, rozlouãila se a ode‰la na
obûd.
Mervyn se téÏ zvedl, a pfied kavárnou mi

fiekl: „Bylo to zajímavé, protoÏe Ontario je
tak ploché, Ïe zde by muselo pr‰et ne
ãtyfiicet, ale ãtyfii sta dní, aby se cosi
zaplavilo.
Na severozápadû obloha ztmavla a neÏ

jsem do‰el domÛ, bl˘skalo a opût hfimûlo.
Zdravím a pfieji hezk˘ den, a hlavnû se

neposírat.
Ross Firla - Sudbury
***—-
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Anglická rezoluce
Dear Mr. Prime Minister,
Please accept greetings from the delegates of the 59th Annual Congress of the Czech and
Slovak Association of Canada, which was held in London, Ontario on June 1-3, 2007.
Members of the Association have adopted the following resolution:
Czech Canadians have historically made positive contributions to Canada and also current
Czech immigrants, most of whom are very capable and highly educated, continue this trend.
As you are aware, citizens of the Czech Republic face visa requirements to enter and visit
Canada on a temporary basis. We strongly believe that, akin to other EU members, Czech
citizens should enjoy visa-free travel. We are not aware of any compelling reasons why such
a restriction could not be lifted.
Another issue dear to our hearts is the education and awareness of Canadian citizens and
especially of young people regarding the history of Communism. As a result, we were
excited to hear about a Canadian taxpayer-funded project, the planned new Museum of
Human Rights, which will soon become a landmark in Winnipeg, Manitoba.
Our Association feels very strongly that a Museum of Human Rights should and must talk
about Communism as a regime in the history of mankind, which since its very beginning,
has grievously violated human rights.
We trust that we can count on your continuing support.
Yours truly,

Dr. Gustav Plíva-President

Rezoluce
vládû âeské republiky

pfiijatá úãastníky 59. kongresu âeského a slovenského sdruÏení v Kanadû, konaném
ve dnech 1. - 3. ãervna 2007 v Londonu, provincie Ontario
My, úãastníci 59. kongresu v Londonu, oceÀujeme snahu ãeské vlády a dosaÏení dílãích

úspûchÛ pfii prosazování zákona o korespondenãních volbách. V˘znam umoÏnit
korespondenãní volby âechÛm Ïijícím v zahraniãí byl demonstrován v posledních volbách
do Snûmovny âR, kdy rozhodující poslanecké kfieslo pro ODS bylo získáno právû díky
zahraniãním hlasÛm.
DÛleÏitost tûchto voleb v zemi jakou je Kanada vypl˘vá z velk˘ch vzdáleností mezi

ãesk˘mi zastupitelsk˘mi úfiady. Oãekáváme, Ïe se vládû âR podafií proces schvalování
tohoto v˘znamného zákona o korespondenãních volbách urychlit a neodkladné kroky uãinit
je‰tû v tomto roce.
Dvojí ãi vícenásobné státní obãanství je bûÏné v mnoh˘ch státech svûta. Proto vítáme

zámûr ãeské vlády pfiedloÏit návrh nového zákona o státním obãanství do konce tohoto roku.
Pfiijetí zákona, kter˘ umoÏní dvojí obãanství, by naplnilo oãekávání na‰ich krajanÛ a
odstranilo jejich, v této oblasti ãasto nelogické kategorizování.
Vyjadfiujeme znepokojení nad skuteãností, Ïe ãeská vláda vûdomû poru‰uje Mezinárodní

pakt o obãansk˘ch a politick˘ch právech. Jedním z  dÛsledkÛ je nedofie‰ení spravedliv˘ch
nárokÛ na restituci majetku lidem, ktefií ztratili ãeské státní obãanství odchodem do
zahraniãí. Na tuto skuteãnost také poukazuje v˘bor OSN. Pevnû doufáme, Ïe tito lidé budou
mít moÏnost vyuÏít v‰ech práv vypl˘vajících ze zákona 119/1990. Pro ostatní restituenty by
mûl b˘t striktnû uplatÀován zákon 198/1993. Vûfiíme, Ïe napravením tûchto kfiivd se obnoví
víra ve spravedlnost justice a ostatních úfiadÛ v  âeské republice.
OceÀujeme rovnûÏ dosavadní úsilí âeské republiky dosáhnout zru‰ení vízové povinnosti

obãanÛm âeské republiky cestujícím do Kanady. My v tomto smûru také apelujeme na
kanadskou vládu a doufáme, Ïe na‰e spoleãné úsilí povede k úspû‰nému zakonãení.
Vzhledem k tomu, Ïe dosavadní statutární situace témûfi znemoÏÀuje nûkter˘m krajanÛm

si ãeské cestovní doklady vÛbec opatfiit, podporujeme také novelu zákona o cestovních
dokladech.
Vûfiíme, Ïe vztahy mezi na‰imi krajany a ãesk˘mi zastupitelsk˘mi úfiady v  Kanadû se

budou i nadále vyvíjet ke spokojenosti obou stran.
My, úãastníci 59. kongresu v  Londonu, zdravíme rodnou zemi a vyjadfiujeme optimistickou

nadûji v dobrou oboustrannou spolupráci.
London 3. ãervna 2007  Dr. Gustav Plíva-pfiedseda âSSK

7.8.2007

Z hotela Kaskády ulúpili
‰perky za milión korún

BANSKÁ BYSTRICA SME(SITA) - Lup
za zhruba milión korún si krátko po polnoci
odniesli dvaja ozbrojení zamaskovaní
páchatelia z hotela Kaskády pri Sielnici v
okrese Zvolen. Ako agentúru SITA
informovala zástupkyÀa banskobystrickej
policajnej hovorkyne Petra Babulicová,
páchatelia s kuklami na hlavách vo‰li do
vstupnej haly hotela, kde ohrozujúc
personál vylomili dve sklené vitríny a
zobrali si z nich ‰perky z bieleho a Ïltého
kovu a rôzne ìal‰ie cenné predmety,
ako napríklad hodinky. Potom z miesta
ãinu u‰li, pri lúpeÏi nikoho nezranili.
„ëal‰ie okolnosti prípadu sú predmetom
vy‰etrovania a polícia sa k nim preto
zatiaº nevyjadruje. Páchateºom tejto
obzvlá‰È závaÏnej trestnej ãinnosti hrozí
trest 15 rokov odÀatia slobody,“ dodala
Babulicová.

***

Najviac turistov na Slovensko
stále chodí z âeska

Bratislava-sme/Dorota Kráková-âesi stále
vedú rebríãek zahraniãn˘ch náv‰tevníkov
Bratislavy. Naopak to podºa ‰tatistík nefunguje
- v Prahe sa mnohí Slováci ubytúvajú u
príbuzn˘ch alebo známych, takÏe zo ‰tatistík
vypadávajú.
Najviac turistov v meste je stále z âeska.
Minuloroãné ‰tatistiky hovoria o náraste poãtu
turistov od susedov, v roku 2005 ich tu bolo o
päÈtisíc menej.
„Stále patria medzi najpoãetnej‰ích, je to
prirodzené,“ hovorí Milan Vajda z magistrátu.
âesi podºa neho Bratislavu po menej
v˘razn˘ch ãíslach z 90. rokov opäÈ objavujú.
To, Ïe ich sem chodí najviac, je podºa neho aj
väzbami, ktoré po rozdelení ‰tátu pretrvali. Za
vysok˘mi ãíslami v‰ak magistrát vidí
predov‰etk˘m obchod. „Podºa údajov
Bratislava Hotel Association aÏ 70 percent zo
v‰etk˘ch ubytovan˘ch turistov je tu za úãelom
biznisu.“

âesi drÏia najvy‰‰ie ãísla v náv‰tevnosti aj v
okolí Bratislavy a nie vÏdy iba vìaka obchodu.
Typick˘ príklad je Senec. „Je to tak a vÏdy to
tak bolo,“ povedala o âechoch Silvia
·kultétyová zo seneckej správy cestovného
ruchu. Kedysi sa dokonca stávalo, Ïe zo
v‰etk˘ch objednávok bola jediná zo Slovenska
a v‰etky ostatné z âeska. Teraz sa to v‰ak
pomaly mení a Slovákov uÏ je v Senci viac.
Ako hovorí, âesi majú senecké jazerá radi
pre blízkosÈ a dobré ceny, trávia tu víkendy a
vracajú sa sem, oproti minulosti preferujú
hotely pred kempom.
Podºa oficiálnych ‰tatistík Slováci v Prahe nie
sú ãíslom jeden, napriek geografickej i
jazykovej blízkosti.
Organizácia Czech tourism za minul˘ rok v
praÏsk˘ch ubytovniach evidovala vy‰e 74-
tisíc Slovákov, ão je aÏ 13. miesto v rebríãku.
Najviac turistov do Prahy pri‰lo z Nemecka
(vy‰e pol milióna), Veºkej Británie (tieÏ asi pol
milióna) a Talianska (300-tisíc). Celkovo v
Prahe prespali asi ‰tyri milióny turistov.
V náv‰tevnosti âeska sú Slováci na ‰iestom
mieste, Praha je v‰ak aj ich najobºúbenej‰ou

destináciou. „Zaznamenávame záujem o
koncerty, napríklad Rolling Stones alebo
Robbieho Williamsa, o muzikály a divadelné
predstavenia,“ tvrdí Michaela Siveková z
organizácie. O Prahu je záujem aj ako o
kongresové mesto.
Dôvodom na náv‰tevu âeska a Prahy je
podºa Sivekovej cenová prístupnosÈ a to, Ïe
tu odpadá jazyková bariéra.
TieÏ dlhoroãné spolunaÏívanie oboch národov
a s t˘m spojená príbuzenská a priateºská
previazanosÈ. „Preto Slováci veºmi
nevyuÏívajú hotely, ale nav‰tevujú príbuzn˘ch,
ão nám znemoÏÀuje ‰tatisticky zistiÈ, koºko
ich sem prichádza.“
Vajda hovorí, Ïe Slováci sú zrejme v Prahe
druh˘m najpoãetnej‰ím národom, mnohí tam
doãasne Ïijú ãi ‰tudujú. Podºa neho ide o
niekoºko desaÈtisíc Slovákov. Potvrdil to aj
Václav Novotn˘, riaditeº PraÏskej informaãnej
sluÏby. „Slováci tu tvoria asi iba dve percentá
v‰etk˘ch turistov, nie je to Ïiaden extra
v˘sledok na to, Ïe sme susedia. Z toho, koºko
ich je v‰ak v uliciach, vidno, Ïe je ich tu oveºa
viac, ako ukazujú ‰tatistiky.“

***
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âasy hor‰í nebo lep‰í?
Úvodem: Texty P. ChudoÏilova v Satellitu ãtu vÏdy s nemal˘m poÏitkem. Stejnû tak tomu bylo v ã. 13. V závûru jeho ãlánku O fotbale a kopané, autor se ptá, po pfiesném
popisu poãínání fanou‰kÛ fotbalového utkání v Basileji, jaké dnes mívá mnohdy prÛbûh, docela jin˘ od ãasÛ pana Naãeradce: Byl tehdej‰í svût lep‰í? (jak z textu vypl˘vá,
má na mysli tehdej‰í svût jako svût svého dûtství.) Odpovídá: 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. Absolutní pravda.
Autor ãlánku P. ChudoÏilov se narodil v roce 1943 a vlastní dûtství tedy proÏil v

neblah˘ch letech padesát˘ch. Byla to léta ostudná, v zemích pod vlivem SSSR
zloãinná. S poãtem obûtí smutnû soutûÏící s obûtmi Hitlerem rozpoutané války.
Tedy ãasy ‰patné.
Ale, jsou dne‰ní ãasy, konec dvacátého a zaãátek jednadvacátého století, bez

problémÛ, jednoznaãnû lep‰í? Snad, jsou ale hlavnû jiné. Místo války svûtové,
konflikty lokální, místo dvou svûtÛ rozdûlen˘ch celkem pfiehlednû na ten demokratick˘
(byÈ nedokonal˘) a totalitní (teroru a absurdity), svût globální. A mnoho lidí je
bohat‰ích, ale mnoho lidí je také chud‰ích. Neklidu a obav neubylo. Jen se ponûkud
promûnily.
Je paradoxem, Ïe ono horeãnaté zbrojení b˘val˘ch mocností a vlastnictví atomov˘ch

a vodíkov˘ch pum dosud odvrátilo svût od tfietí kalamity nedozírného rozsahu. Ano,
zatím, neboÈ existují po‰etilci vlastnící moc, ktefií nikterak k uchování tohoto stavu
vûru nepfiispívají.
âím tedy se vyznaãují dne‰ní ãasy, kromû rÛstu bohatství hlavnû tûch jiÏ bohat˘ch,

znamenit˘ch v˘konÛ lékafiské vûdy, obdivuhodné digitální techniky (jeÏ má i svou
stinnou stránku), bezpeãnûj‰ích vozidel .. v˘ãet je jistû bohat‰í.
Ale kaÏdá mince má dvû strany a nebylo tomu jinak ani v dobách dûtství a mládí

P. ChudoÏilova.
Dovolím si k tomu nûkolik poznámek:
- Dnes povaÏujeme terorismus za cosi, co bude i nadále bûÏnou souãástí na‰í

existence. PfiestoÏe jsou stále je‰tû místa, kde se cítíme bezpeãní v restauracích a
na nádraÏích, nemûní se tím bída svûta.
- Demokratické zemû, aã dopou‰tûjí se mnohdy zbyteãn˘ch chyb, dodrÏují i nadále

své demokratické zásady, jeÏ zaãínají se jim valnû nevyplácet. Obãané jiného
vyznání pfiijímající v˘hody Ïivota na Západû, odmûÀují se vûru podivn˘m zpÛsobem.
Odmítají asimilaci a ignorují základní poÏadavky nového domova, aãkoliv si ho sami
vybrali a agresivními poÏadavky by se nejradûji navrátili o nûkolik století zpût.
-Jako na tûsné boty západní spoleãnost si zvyká na shora zmínûn˘ terorismus, jeÏ

stává se jakousi nedílnou a nezbytnou souãástí dne‰ní doby.
- Pozlátko, image, pravdûpodobn˘ to dÛsledek pfiebujelého blahobytu a valem

ub˘vajícího smyslu pro jisté a nepopíratelné Ïivotní hodnoty, za ‰tûdré pomoci
medií, plní Ïivot západní spoleãnosti prázdnotou a mnohdy bezradností.
- Laãnost kapitánÛ prÛmyslu ba i zemûdûlství po zv˘‰ení zisku investicemi do âiny

a zpûtn˘m nákupem tam levnû vyrobeného zboÏí zpÛsobuje nejen rÛst
nezamûstnanosti na Západû, ale i záplavu jeho trhu ‰mejdem mnohdy i zdraví
nebezpeãn˘m. A dnes uÏ jednomu bezmála nezb˘vá moÏnost koupit v˘robek jin˘
neÏli Made in China.
- Drogy rozmohly se v mífie dfiíve nevídané, zpÛsobují dfiíve nevídané ‰kody na

zdraví a majetku. Názory na jejich legalizaci se rÛzní. To je ale vûc jiná.
- Skandály v fiadách politikÛ i jinak mocn˘ch a vlivn˘ch lidí jsou bezmála v módû,

stejnû jako ohromné odstupné dopfiávané tûm, ktefií z toho ãi jiného dÛvodu byli
zpro‰tûni svého místa, své funkce.
- Dne‰ní pan Naãeradec klidnû mÛÏe na fotbale pfiijít k váÏné úhonû na zdraví. Dfiíve

snad by se mohl zaplést neÏ do ohnivé v˘mûny názorÛ o skvûlosti ãi bídnosti svého
milovaného klubu.
- Profesionální sport dosahuje v dne‰ní spoleãnosti postavení zcela neúmûrného

svému v˘znamu a stejnû tak pfiíjmy jeho aktérÛ jsou aÏ nepochopitelnû fenomenální.
- Je dûsivé vidût (v TV) natfiískané arény tûch odporn˘ch zápasÛ WWF a nebo v

poslední dobû roz‰ífieného fiezniãení jen vzdálenû se podobající boxingu. Borci
pfiedvádûjí se v kleci, na podlaze aã nepochybnû vypruÏené pro jejich mûkké
pfiistání, jsou kaluÏiny ãerstvé krve bijcÛ.
- Olympijské hry uÏ dávno pozbyly své u‰lechtilé my‰lenky, snaÏí se na nich

vydûlat, kde kdo vãetnû pofiádajících mûst, mnohdy ale onûch 14 dní eldoráda
dopadne jako bumerang na daÀového poplatníky. Nemluvû o mohutn˘ch nákladech
na bezpeãnost, o níÏ ani v roce 1936, kdy hry pofiádalo hitlerovské Nûmecko, nebylo
ani potuchy ani potfieby. Zato v roce 1972 v Mnichovû ocitla se na agendû díky
mordu izraelsk˘ch atletÛ.
- KdyÏ ãtu rozko‰né âapkovy Povídky z obou kapes nebo tfieba detektivní pfiíbûhy

Markovy z první republiky, napadá mû, Ïe tváfinost zloãinu dosáhla diametrální
promûny. Napsat dnes tak lidské povídky o vrahounech, zlodûjích a podvodnících
jak to uãinili ti dva zmínûní spisovatelé, pfiipadá mi zhola nemoÏné, ledaÏe by
pisatelé totálnû zkreslili atmosféru podsvûtí, skuteãnost... a psali s rÛÏov˘mi br˘lemi
mámení na oãích.
Na rozdíl od stanoviska P. ChudoÏilova, Ïe dne‰ní svût je lep‰í neÏ ten jeho mládí,

neodvaÏuji se fiíci s rozhodností zda je tomu tak nebo onak.
Jsem si ale jist, Ïe poté, co skonãil masakr poslední svûtové války a poté, co

rozpadla se fií‰e zla (R. Reagan o teritoriích SSSR), ten dne‰ní, dle v‰ech atributÛ
moderní, pokrokov˘ svût, mohl by b˘t v mnohem lep‰í situaci, lep‰ích podmínkách.
A to nemám na mysli globální oteplování, téma na dal‰í úvahu, stejnû nejednoznaãné
jako toto: Zda dnes je lépe neÏ v dobû mládí P. ChudoÏilova.
K tomu fiíkám jenom: Jak se to vezme ...

Vladimír Cícha-Vancouver
* * *
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Zaãala liga
Vítûzství Letensk˘ch zafiídil Do‰ek

Sparta Praha-Slovan Liberec 1:0
Obhájce fotbalového titulu Sparta vstoupil do
sezóny vítûznû. K v˘hfie nad ne‰kodn˘m
Libercem staãil Letensk˘m velmi dobr˘ v˘kon
v prvním poloãase, kdy dal jedin˘ gól zápasu
Libor Do‰ek. „Celkovû to byl z na‰í strany
velmi dobr˘ v˘kon. Jen mû mrzí, Ïe jsme z
fiady ‰ancí nepfiidali je‰tû dal‰í gól,“ fiekl trenér
Sparty Michal Bílek.Branka: 19. Do‰ek. 16
544 divákÛ, poloãas 1:0.

***
FK Jablonec-Slavia Praha 0:1

Zblizouãka, takfika z brankové ãáry
zaznamenal Stanislav Vlãek rozhodující trefu.
Slávisté díky ní vyválãili tfii body. „Ani nevím,
jestli by to beze mû do‰lo do brány, ale jsem
rád, Ïe jsme ligu zaãali v˘hrou,“ liboval si
kapitán Slavie Vlãek po bitvû s nervózním
závûrem pln˘m strkanic. Branka: 54. Vlãek.
6105 divákÛ, poloãas 0:0.

***
1. FC Brno - Tescoma Zlín 0:0

BrÀané nesplnili roli favorita, navzdory stálé
pfievaze nedokázali ani jednou pfiekonat
v˘bornû chytajícího brankáfie Zlína Víta
Baránka. 6450 divákÛ.

***
Mladá Boleslav-Viktoria ÎiÏkov 0:1

Start snÛ zaÏil ÏiÏkovsk˘ nováãek a trenér
Stanislav Griga mohl slavit vítûzn˘ návrat do
první ligy. Zato Ludûk Zajíc, novic v roli kouãe
na boleslavské laviãce, se musel smifiovat s
v˘buchem. Branka: 87. Moughfire. 4820
divákÛ, poloãas 0:0.

***
SIAD Most - Viktoria PlzeÀ 1:1

Trenér Mostu Robert Îák v nedûlní ligové
premiéfie proti Plzni vyuÏil sluÏeb sedmi
cizincÛ. V základní sestavû nastoupili Hainault,
A. Mendy, Trubila, Oboya, Toleski a ve druhé
pÛli se na trávníku objevili i Bogdanov a V.
Mendy. Branky: 25. Toleski - 55. Psohlavec.
5650 divákÛ, poloãas 1:0.

***
âeské Budûjovice Sigma - Olomouc 2:0

Jihoãe‰i v nov˘ch dresech vtrhli na Hanáky
jako boufie a uÏ v páté minutû zúroãil jejich
snahu novic v ãeskobudûjovickém dresu
Radzineviãius. Branky: 5. Radzineviãius, 13.
Vozábal. 4096 divákÛ, poloãas 2:0.

***
SK Kladno - FK Teplice 0:2

Dva pfiesné zásahy útoãníka Martina Fenina
a bylo hotovo. Dost moÏná hrál za Teplice
naposledy, protoÏe o kanon˘ra, jehoÏ cena
mnohonásobnû vzrostla na MS dvacítek v
Kanadû, je velk˘ zájem v Nûmecku. Branky:
3. a 25. Fenin.  3100 divákÛ, poloãas: 0:2.

***
Bohemians 1905 - Baník Ostrava 0:2

Návrat Bohemians byl spojen˘ s oãekáváním,
útoãník Ostravy Václav Svûrko‰ v‰ak naskoãil
do ligy se v‰í parádou. UÏ po ãtvrthodinû
vstfielil vítûznou branku Baníku na hfii‰ti
Bohemians 1905, a nováãkovi tak sebral velik˘
elán i útoãnou invenci. Branky: 15. Svûrko‰,
87. Magera.  6700 divákÛ (vyprodáno),
poloãas 0:1.

***

Slovensko
1. kolo: Îilina-Trenãín 7:1 (3:0), Ko‰ice-Senec
0:0, Nitra-Banská Bystrica 1:0 (1:0), Artmedia-
Zl. Moravce 5:0 (1:0), RuÏomberok-Trnava
2:0 (1:0),  Slovan-Dubnica 4:1 (3:0).
2. kolo: Senec-Nitra 0:1 (0:0), Dubnica-
RuÏomberok 0:0, Trnava-Ko‰ice 5:1 (3:0),
Trenãín-Banská Bystrica 0:3 (0:1), Zl.
Moravce-Slovan 1:0 (1:0), Îilina-Artmedia 1:0
(0:0).

Tabuºka
1. Îilina 4 4 0 0 14:4 12
2. Nitra 4 4 0 0 7:2 12
3. Artmedia 4 3 0 1 10:4 9
4. RuÏomberok 4 2 1 1 6:3 7
5. Bystrica 4 2 0 2 5:2 6
6. Trnava 4 2 0 2 8:6 6
7. Zl.Moravce 4 2 0 2 3:9 6
8. Slovan 4 1 0 3 7:7 3
9. Trenãín 4 1 0 3 5:14 3
10. Ko‰ice 4 0 2 2 2:7 2
11. Dubnica 4 0 2 2 1:6 2
12. Senec 4 0 1 3 1:5 1

3. kolo: Banská Bystrica-Senec 2:0 (1:0),
Ko‰ice-Dubnica 0:0, RuÏomberok-Zl.
Moravce 3:0 (0:0), Slovan-Îilina 2:3 (1:2),
Artmedia-Trenãín 3:2 (0:1, Nitra-Trnava 3:2
(1:2).
4. kolo: Îilina-RuÏomberok 3:1 (2:1), Dubnica-
Nitra 0:2 (0:2), Trnava-Banská Bystrica 1:0
(1:0), Trenãín-Senec 2:1 (0:0), Artmedia-
Slovan 2:1 (2:1). Zl. Moravce-Ko‰ice 2:1 (0:1).

KubáÀ by rád do ·panûlska,
Petr má v Parmû po testech

PRAHA -právo (ãfo, âTK) Do muÏstva nováãka
nejvy‰‰í ‰panûlské fotbalové soutûÏe Union
Deportiva Almeria má namífieno obránce stfiíbrné
ãeské dvacítky z MS v Kanadû Luká‰ KubáÀ. „V
pondûlí ãi v úter˘ se mají ozvat s návrhem smlouvy,“
tvrdí mlad˘ bek druholigového Slovácka, kter˘
pfiestup do ·panûlska jednoznaãnû preferuje pfied
nabídkami z tuzemské první ligy. „Kdyby ale nakonec
nevy‰el, upfiednostnil bych Brno pfied Mladou
Boleslaví a Slavií. Kluky v Brnû znám a cítím tam
nejvût‰í ‰anci pravidelnû hrát,“ vysvûtlil KubáÀ,
jemuÏ vedení uherskohradi‰Èského klubu nehodlá
v odchodu bránit.
Pfiestupu brankáfie Radka Petra z Ostravy do italské
Parmy uÏ nic nebrání. V sobotu dopoledne dal‰í z
ãlenÛ t˘mu vicemistrÛ svûta absolvoval v novém
klubu dÛkladnou ãtyfihodinovou zdravotní prohlídku,
po níÏ se vrátil do vlasti. Ve ãtvrtek odcestuje zpût
do Itálie, kde podepí‰e ãtyfilet˘ profesionální
kontrakt.

***

 Slavia remízu v Îilinû brala,
nesmutnili ani domácí

Slávisté v úvodním souboji 2. pfiedkola fotbalové
Ligy mistrÛ na hfii‰ti Îiliny sice ãasto odolávali
drtivému tlaku domácích, nakonec ale mûli také
slibné ‰ance, a tak po remíze 0:0 nesmutnil ani
jeden celek.
Pfied praÏskou odvetou mohou oba soupefii myslet
na setrvání v pohárové Evropû. (Odveta se hrála
aÏ po uzávûrce na‰ich novin.) Pro Slavii hovofií
v˘hoda domácího prostfiedí, jenÏe pokud by na
Strahovû dovolila aÏ neãekanû ofenzívnû naladûné
Îilinû skórovat, dostala by se do svízelné situace,
protoÏe by k postupu potfiebovala dát alespoÀ dva
góly. „Nula v kolonce obdrÏen˘ch gólÛ i vzhledem
k prÛbûhu Ïilinského utkání tû‰í, bude to v‰ak asi
je‰tû o‰emetné,“ tu‰í trenér Slavie Karel Jarolím.
Jeho t˘m pfieÏil nûkolik ostr˘ch závarÛ pfied
Vaniakem, na druhé stranû pálil slibné gólové
pfiíleÏitosti Stanislav Vlãek. Dvakrát ale mífiil mimo
a jednou mu skluzem zablokoval ránu zadák
domácích. „Chtûli jsme dát gól, i kdyÏ i v˘sledek
0:0 je do odvety dobr˘. ·koda Ïe jsme z tûch ‰ancí

nûkterou nevyuÏili, mohlo to b˘t veselej‰í. Na
Îilinû byla ale znát vût‰í rozehranost,“ míní
slávistick˘ útoãník.
âesk˘ vicemistr se sedmi letními posilami v sestavû
dokázal zmírnit Ïilinsk˘ tlak jedinû zahu‰tûním
stfiedu hfii‰tû, kde mûli domácí navrch. „V prvním
poloãase i ke konci zápasu jsme ale byli moc
zataÏení,“ uznává Jarolím. Îilina vedená ãesk˘m
trenérem Pavlem Vrbou se pfiedstavila jako
kompaktní a rozhodnû rozehranûj‰í t˘m. „Nemám
hráãÛm co vytknout, snad jen ta koncovka mohla
b˘t úãinnûj‰í,“ fiíká kouã slovenského mistra

***
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MS: V novodobé historii je to nejvût‰í úspûch
na MS. Co to udûlá v âechách, to uvidíme po
návratu. Podpora divákÛ byla velká, diváci
sledovali dne‰ní utkání v televizi. Ohlasy, které
pfiicházejí jsou velmi pozitivní.

Dotaz novináfiÛ: Jak˘ je rozdíl mezi
evropsk˘m a svûtov˘m ‰ampionátem?

MS: Z Evropy se sem dostalo pouze ‰est
t˘mÛ. Evropa má velké muÏstvo v této kategorii
ve ·panûlsku a svût má Argentinu. Jsme rádi,
Ïe jsme se dostali z EvropanÛ nejdále.

Dotaz novináfiÛ: Kdo byl nejlep‰í hráã z
va‰eho t˘mu?

MS: Do finále jsme se dostali díky tomu, Ïe
cel˘ t˘m podával vyrovnané v˘kony. Z
jednotlivcÛ musím pochválit brankáfie Petra, v
obranû ·imÛnek a v útoku Fenin.

ABE: Jak byste zhodnotil celé mistrovství
svûta?

MS: Prohrát na takovém turnaji jeden jedin˘
zápas, a to aÏ ve finále, je nesmírnû pozitivní.
To se nikomu jinému kromû Argentiny
nepovedlo. Mûl jsem obrovské ‰tûstí, Ïe jsem
narazil na takovou partu klukÛ, ktefií si toto
mistrovství vykopali sami. Já jsem je postavil
jen tam, kam patfií.

ABE: Jak byste hodnotil MS v Kanadû?
MS: Hráli jsme v Ottawû, Montrealu, Victorii,

Edmontonu a v Torontu. PfiestoÏe Kanada není
fotbalovou zemí, hroznû se nám líbila, nejlep‰í
dojmy máme z Victorie, kde jsme hráli proti
Japonsku. Bylo krásné, Ïe to tak zorganizovali
a bylo vidût, Ïe pro to udûlali zdej‰í lidé
maximum.

Útoãník Martin Fenin na‰im novinám po
utkání fiekl: Byli jsme tu dost dlouho. ·koda, Ïe
jsme to nedotáhli do konce. To ‰tûstí jsme moc
pokou‰eli a je spravedlivé, Ïe jsme druzí.

ABE: Myslíte si, Ïe se vám je‰tû nûkdy
podafií ve finále MS vstfielit gól?

MF: Asi ne, tohle docením, aÏ se vrátím do
âech, ale momentálnû si to zatím moc
nepfiipou‰tím. Skuteãností je, Ïe z toho mám
radost.

ABE: Zaãali mít o vás zájem zahraniãní
skauti?

MF: To je taková gentlemanská dohoda, Ïe
na MS se nejedná o hráãích. Spí‰ ãekáme, aÏ
se vrátíme. (Poznámka redakce: Martin Fenin
v prvním ligovém utkání po návratu dal za
Teplice na Kladnû obû branky. Teplice vyhráli
2:0.)

ABE: Nechybûlo trochu fyzick˘ch sil?
MF: V takovém utkání nerozhoduje poãasí,

ale tohle byla otázka psychiky. Nás poloÏilo, Ïe
jsme dali gól. To nás paradoxnû rozhodilo a
ztratili jsme koncentraci.

Brankáfie Radka Petra, kter˘ hrál doposud
pouze ve tfietí lize, jsem se zeptal, jak vnímal
diváckou kulisu finále…

RP: Cítil jsem to, Ïe za brankou je hodnû
argentinsk˘ch fanou‰kÛ, ale snaÏil jsem se
soustfiedit na hráãe pfied sebou a na míã.

ABE: Kter˘ zápas byste jako brankáfi
hodnotil pro sebe jako nejlep‰í?

RP: TûÏko mohu hodnotit sám sebe, vÏdy je
co zlep‰ovat. Byl jsem rád, kdyÏ jsem chytil ty
penalty. Krásné je nedostat s Argentinou gól v
prvním zápase. Ten první zápas nám zvedl
sebevûdomí. To jsme hodnû bránili. Otázkou
v‰ak bylo, jestli dokáÏeme dát gól. To nám
svazovalo nohy v druhém utkání se Severní
Koreou.

***
Závûreãné oslavy mimo stadion popsala na‰e

spolupracovnice B. Sheriffová takto:
Mistrovství svûta v kopané FIFA U-20 mûlo
úÏasné zakonãení. âesk˘ t˘m se dostal do
finále s Argentinou. Na‰i fanou‰ci mûli moÏnost
tento úspûch oslavit 22. ãervence pfiímo s
mlad˘mi fotbalisty v torontském pivovaru Steam
Whistle Brewery na veãírku, kter˘ hostil dr.
Richard Krpaã, Generální konzul âeské
republiky.

To bylo tak. Tûm krajanÛm, ktefií ‰li ãesk˘m
sportovcÛm fandit na stadion v Torontu anebo
je alespoÀ podpofiit spoleãn˘m sledováním
obrazovek v baru St. Louis ve stfiedu mûsta, se
dostalo milé pfiekvapení ve formû pozvání na
cosi vût‰ího. V baru sice pár skupinek fanou‰kÛ
bylo, ti, kdo se znali se pozdravili, jinak kaÏd˘
fandil sám pro sebe. Mám-li hádat podle sebe,

ve vût‰í druÏnosti bránil ostych. MoÏná, Ïe by
âe‰i byli mistfii svûta a Ïe zápas mohl dopadnout
jinak, kdybychom tam tu hru sledovali a fandili
s vût‰í vá‰ní! Zvlá‰tní byl i pfienos kanadské
televize. Diváci u obrazovek mohli nab˘t dojmu,
Ïe na stadionu mûli velkou pfiesilu argentin‰tí
fanou‰ci, neboÈ jejich vlajek byla vidût záplava.
Podle oãit˘ch svûdkÛ to v‰ak tak markantní
nebylo a ãervenomodrobíl˘ch bylo zastoupeno
slu‰né mnoÏství. Do baruP potom pfii‰el mlad˘
zamûstnanec konzulátu, kter˘ mûl za úkol obejít
hosty a ty, které tipoval na âechy pozvat na
veãerní podnik. Ne v‰ichni mûli vlajeãky, ale
svou práci udûlal dobfie, protoÏe jsme se
zanedlouho v‰ichni se‰li ve vût‰ím podniku a
na lep‰ím místû.

Pfiicházející hosty-krajany osobnû vítal dr.
Krpaã, kter˘ sám právû pfiijel ze stadionu, kde
zápas sledoval, dále pak paní ·ebek-Heroldová
z Czech Tourist Authority, díky níÏ si náv‰tûvníci
mohli vybrat z mnoÏství broÏur a publikací o
krásách âech a Moravy. Sál byl vyzdoben
ãesk˘mi vlajkami a plakáty. Brzy se naplnil
fanou‰ky v ãerven˘ch sportovních dresech,
podobn˘ch tûm, jaké mûli mladí hráãi, jiní pfii‰li
v hokejov˘ch dresech, dal‰í pfii‰li pomalovaní,
nalíãení, s vtipn˘mi parukami.

Zavládlo tu ãervenomodrobílé nad‰ení. Setkali
se stafií i noví známí a bylo vidût hodnû mlad˘ch
nov˘ch tváfií. Mezi hosty byl velvyslanec âeské
republiky dr. Pavel Vo‰alík, pan a paní BaÈovi,
zástupci krajanské televize a jiní. Pro v‰echny
bylo dost vynikajícího poho‰tûní: ‰lo o ãeská
jídla i sladkosti, upravené na módní ‰mrnc.
Pfiítomní v‰ak byli pfiíli‰ vzru‰ení ze setkání a
hlavnû z ãekání na jedenáctku ãestn˘ch hostÛ.
Ti se koneãnû za v‰eobecného jásotu dostavili.
Uvítal je dr. Krpaã a hezk˘ Ïensk˘ hlas zaãal
zpívat ãeskou státní hymnu. V‰ichni se pfiidali.
UÏ dlouho jsem nesly‰ela tolik lidí od srdce
zpívat „Kde domov mÛj“. Dokonce jsem zahlédla
skupinu mladíkÛ mávat slovenskou vlajkou,
snad jako pûkn˘ projev slovensko-ãeské
vzájemnosti. Potom pokraãovala zábava s
krajany a se sportovci, fotografovalo se a lidé si
dávali od stfiíbrn˘ch fotbalistÛ podepisovat
dresy.

Veãer mi dodal dávku optimismu. Pfiece jen v
na‰í komunitû máme hodnû mlad˘ch lidí, ktefií
dovedou projevit nad‰ení, je-li k tomu pfiíleÏitost.
Je jenom tfieba poukázat na nûco, co nás
spojuje.

***
Ze zaãátku to nevypadalo nijak slavnû. V

Praze jako kdyby nikdo o MS v Kanadû nechtûl
sly‰et. Hovofiilo se o ME do 21 let, kvÛli kterému
se upravila ligová termínová listina. âe‰tí
novináfii se sem nehrnuli. Zápasy pouze
ãesk˘ch fotbalistÛ pfiená‰ela ne pfiíli‰ sledovaná
âT 4. Ani rozhlas nevûnoval úvodním zápasÛm
pfiíli‰ mnoho pozornosti. Po bezbrankové remíze
s Argentinou, remíze 2:2 s KLDR a vydfieném
vítûzství  s Panamou 2:1 se mnoho neãekalo.
Dva postupy po penaltovém rozstfielu v‰ak
pfiece jen zmûnily situaci. Pak jiÏ pfii‰lo
semifinále. Z âeského rozhlasu vyrazil do
závûreãn˘ch kol za fotbalisty Ondfiej Prokop a
o ‰ampionátu se zaãalo psát a hovofiit.
Podívejme se je‰tû na semifinálová klání a to
nejen na ná‰ zápas s Rakouskem.

âR-Rakousko 2:0 (2:0)
V prvním semifinálovém utkání v Edmontonu

rozhodlo úvodních patnáct minut, kdy âe‰i
hrající v bíl˘ch dresech se hlavnû prosazovali
po kfiídle a promûnili dva polovysoké centry.
Nejprve Tomá‰ Miãola dopravil míã vyraÏen˘
Michaelem Zaglmaierem po trestném kopu
Lubo‰e Kaloudy z levé strany. O jedenáct
minut pozdûji to byl Martin Fenin, kter˘ skóroval
po útoku a pfiihrávce Ondfieje Kudely z pravé
strany. Raku‰ané za celé utkání pouze jednou
ohrozili brankáfie Radka Petra, kter˘ kryl bez
problému v závûru  hlaviãku Sebastiana Prödla.
Jedinou ztrátu utrpûli âe‰i  v 37. minutû, kdy
dostal Janda zbyteãnou druhou Ïlutou kartu v
turnaji a nemohl hrát ve finále.

Nejvíce se snad hovofiilo o druhém
semifinálovém utkání, které se hrálo na
Národním fotbalovém stadionu v Torontu.

Argentina-Chile 3:0 (1:0)
JiÏ ve 12. minutû se modrobílí dostali do

vedení nádhern˘m volejem Angela Di Marii.
Rozhodujícím momentem v‰ak byla 15. minuta,

kdy rozhodãí vylouãil Chilana Medela po strkání
s Argentincem Mercadem. Skuteãností je, Ïe
Medel pouze oplácel a Mercadovo kopnutí a
ãervenou kartu mûl rozhodãí ukázat obûma
hráãÛm. Ironií bylo, Ïe Chilan nestrefil ani hráãe
ani míã, ale ‰el do ‰atny, zatímco Argentinec se
svíjel na zemi v pfiedstíran˘ch bolestech. V
prvním poloãase Chilané, pfiestoÏe hráli v deseti,
útoãili a argentinského brankáfie Romera
vydûsila Cortesova stfiela v závûru prvního
poloãasu témûfi z poloviny hfii‰tû. Po pfiestávce
v 65. minutû Medel po pfiihrávce z levé strany
z blízka dopravil míã po druhé za záda Toselliho,
kter˘ vytvofiil nov˘ rekord mistrovství tím, Ïe
udrÏel ãisté konto 492 minut. V závûru utkání
nûmeck˘ rozhodãí Wolfgang Stark pfiímo
ãaroval a tak se dostal do ‰aten pfiedãasnû i
dal‰í Chilan Currmila. V nastaveném ãase pak
Argentinci vstfielili je‰tû tfietí branku Moralezem,
kdyÏ Stark tûsnû pfied tím neodpískal penaltu
proti Argentinû. Hnûv chilsk˘ch fanou‰kÛ po
zápase byl tak velk˘, Ïe nûmeãtí rozhodãí museli
odejít s policejním doprovodem a chil‰tí fanou‰ci
Ïádali hlavu hlavního arbitra je‰tû dlouho po
utkání pfied branami stadionu.

Chilsk˘ trenér, ‰esta‰edesátilet˘ Jose
Sulantay zhodnotil utkání takto: „To, co mohlo
b˘t vynikajícím utkáním se zmûnilo po ãervené
kartû, kterou jsme obdrÏeli. Argentina je
vynikající t˘m a hrát proti tak dobrému muÏstvu
v deseti je pfiíli‰.“

Argentinského trenéra Hugo Tocalliho jsem
se zeptal, jestli ho pfiekvapil postup ãeského
muÏstva do finále. Trenér mistrÛ svûta na to
odpovûdûl diplomaticky: „Ne, nejsem
pfiekvapen. Hráli jsme spolu v prvním kole.
âe‰i v˘bornû bránili, dokonce nás mohli porazit.
Nejsem vÛbec pfiekvapen. Je to moje sedmé
mistrovství svûta, na kterém jsem, buì jako
trenér, nebo jako asistent. Kter˘koliv t˘m, kter˘
se dostane do závûreãn˘ch bojÛ má ‰anci
dostat se do finále. Proto nejsem pfiekvapen,
Ïe jsou âe‰i ve finále.“

***
Závûrem

JiÏ v roce 1986 Ïádala Kanada o uspofiádání
MS, kdyÏ Brazílie odfiekla pofiádání ‰ampionátu
z finanãních dÛvodÛ. FIFA dala tehdy pfiednost
Mexiku, které pofiádalo ‰ampionát v roce 1970.
Tehdy kanadsk˘ fotbal pfievy‰oval americk˘ a
na OH v Los Angeles Kanaìané postoupili do
ãtvrtfinále a vybojovali si postup na MS v roce
1986 v Mexiku, kde dokázali sehrát
rovnocennou partii s Francií, které podlehli
brankou Papina v závûru utkání. Od té doby
kanadsk˘ fotbal stagnoval, mûnili se trenéfii a
pfies nûkolikeré pokusy v Kanadû nevznikla
celostátní ligová soutûÏ. MuÏstva jako Toronto

programu CBC v základním kole byla opût ze
záznamu a pfieru‰ovaná reklamami. Zbylé
zápasy pak bûÏely na rovnûÏ digitálním kanálu
Gol TV. Na tûchto kanálech v‰ak nebûÏel ani
prÛbûÏn˘ ãas ani skóre. Mnohdy zaãal záznam
i o 15 minut dfiíve. Ve zpravodajství ãastokrát
chybûly vstfielené branky. Ostatní televizní
spoleãnosti jakoby MS bojkotovaly. âastokrát
se objevilo jako první zpravodajství z baseballu.
Dobrou práci naopak odvádûli komentátofii,
shodou okolností tfii vynikající brankáfii, Dick
Howard, Craig Forrest a Paul Dolan.

Ukázkou neprofesionality a nezájmu
kanadsk˘ch médií byl právû semifinálov˘ zápas
mezi Chile a Argentinou. Bûhem utkání jsem
nemohl vûfiit sv˘m oãím, jak nûmeck˘ rozhodãí
Wolfgang Stark utkání pískal. Skuteãnû nemÛÏe
FIFA alespoÀ na závûreãná utkání pozvat
zku‰enûj‰í rozhodãí, s citem pro temperament
mlad‰ích hráãÛ?

Na tiskové konferenci jsem vidûl oba trenéry
jak vystupují bez emocí. Bûhem utkání, které
jsem pozdûji je‰tû jednou sledoval ze záznamu
si komentátor pochvaloval, Ïe jedinû v Kanadû
mohou sedût chil‰tí a argentin‰tí fanou‰ci
pohromadû. Po utkání se rozãilení Chilané
pokou‰eli o konfrontaci s rozhodãím, ale vedení
muÏstva mûlo v‰e pod kontrolou, zatímco
Argentinci oslavovali. V okamÏiku, kdy jiÏ hráãi
opustili hrací plochu, odvedli policisté rozhodãí
k postranní ãáfie a jako kdyÏ se ozve v˘stfiel z
pistole, najednou odstartovali a vbûhli do ‰atny.
Byl to trochu horkokrevn˘ závûr utkání, ale
nikdo nebyl zranûn. Chil‰tí fanou‰ci se cítili
po‰kození, ale zároveÀ jako morální vítûzové a
shromáÏdili se na severní stranû pfied hlavní
tribunou.

KdyÏ jsem odcházel z tiskové konference,
vidûl jsem jednu dívku-pofiadatelku v ‰oku.
Byla zasaÏená slzn˘m plynem. Na dotaz, co se
jí stalo fiekla, Ïe proti ní pouÏili slzného plynu
policajti. V zápûtí kolem mne ‰el chilsk˘
fotbalista, nevidûl a potfieboval o‰etfiení.
Nechápal jsem, co se dûje. Vy‰el jsem ven.
Mezi chilsk˘m autobusem a plotem, za kter˘m
stáli jejich fanou‰ci, byla padesátimetrová
mezera, v které se nic nedûlo.

JelikoÏ jsem mûl ke stejnému plotu zamãené
kolo, vydal jsem se tím smûrem. Klidnû jsem
pro‰el. Pfied tím tam pr˘ do‰lo k bitce mezi
chilsk˘mi fotbalisty, ktefií chtûli pozdravit své
fanou‰ky, a policií. Na nosiãi mého kola stál
stokilov˘ Chilan. Prav˘ jihoamerick˘ pofiízek.
PoÏádal jsem ho, jestli by mohl slézt. Nûco
zamumlal a slezl. Pokfiiven˘ nosiã jsem rukou
vyrovnal a uklidnil jsem Chilana slovy, Ïe „my“
Argentinu v nedûli porazíme. Moc ho to
nepotû‰ilo. S fiehtajícím kolem, jak nosiã se tfiel
o dráty, jsem se vydal k domovu.

Z televize jsem se chtûl dovûdût podrobnosti,
co se stalo. CBC pfiiná‰ela záznam utkání.
Ostatní stanice mûli o tom, kde a koho v Torontu
okradli. Ani slovo o tom, co se stalo pfied
stadionem. Nevidûl jsem tam jednu televizní
kameru, ani jednoho novináfie.

Druh˘ den v‰ak FIFA hrozila pfiísn˘mi
sankcemi. Policejní prezident Blair tvrdil, Ïe
v‰e bylo pod kontrolou. V Santiagu se
demonstrovalo proti kanadskému rasismu.
Proskakovaly zprávy, Ïe Chilané chtûjí opustit
MS.

Na tiskové konferenci Seph Blatter v‰ak
oznámil, Ïe incident nebude vy‰etfiovat a
Chilané v nedûlním zápase porazili Rakousko
1:0.

·koda byla jedno rozbité okno u autobusu a
mÛj nosiã na kole. Po nûkolika dnech policejní
prezident pfiijde s verzí, Ïe policie byla napadena
chilsk˘mi fotbalisty. Zfiejmû také chil‰tí fotbalisté
nastfiíkali slzn˘ plyn do oãí mladé dobrovolnici,
kterou jsem vidûl v útrobách stadionu.

Je smutné, Ïe tento incident v mnohém zastínil
‰ampionát, kter˘ mohl pfiinést tolik pozitivního
a koneãnû nejpopulárnûj‰í  hru na svûtû dostat
na místo, které kopané patfií i v Kanadû.

Zatím se víc mluví o Davidu Beckhamovi a na
MS se jaksi zapomnûlo. Pokud kopaná pfiece
jen v Kanadû zakotví, mají na tom mladí ãe‰tí
fotbalisté podíl, i kdyÏ jim to asi nikdo nikdy
nepfiizná a ãeská komunita bude na toto MS
vzpomínat jako nejvût‰í fotbalov˘ záÏitek.

Ale‰ Bfiezina
***—

K titulu chybûl povûstn˘ krÛãek
Pokračování ze str. 1

Lynx, Vancouver Whitecups a Montreal Impact
hrála pouze USL.

Média, obzvlá‰tû televize, nejevila zájem o
kopanou v Kanadû. PfiestoÏe jsou zde tfii
sportovní a dva vyslovenû  fotbalové kanály,
ãastokrát se stalo, Ïe zápasy národního
muÏstva ani jeden nepfiená‰el, popfiípadû pouze
ze záznamu v pozdních noãních hodinách.
PfiestoÏe o fotbal je mezi mládeÏí zájem, nikdo
se jí systematicky nevûnuje. Pfies velké
oãekávání kanadsk˘ t˘m dopadl ‰patnû, kdyÏ
Kanaìané nevstfielili na ‰ampionátu ani branku.

Poté, co podepsala práva na pfienosy z
Mistrovství svûta CBC, jsme mohli vidût nûkolik
zápasÛ z MS na prvním programu. Nûkteré
zápasy komentovali zku‰ení reportéfii z Anglie.
Ostatní zápasy v‰ak byly na digitálním kanálu
CBC Country Canada. Chvíli mnû trvalo zjistit,
Ïe v Torontu je to kanál 277. Utkání na prvním

Kanadská policie chrání

německé rozhodčí


