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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.

Nechtûné datum
Leto‰ní 21. srpen byl nûco jako tfiináctka v americk˘ch
hotelech. Nûjak se nevûdûlo, co s tím. Nebylo to kulaté
v˘roãí, aby se vzpomínalo, ale také se to nedalo pfiejít.
KomunistÛm to pfiipomíná ‰pinavé svûdomí. Nûjak se
pofiád nedokáÏí od toho data distancovat. Pravici vadí
ten socialismus s lidskou tváfií. Mlad‰ím zase nic nefiíká
pojem âeskoslovensko a proã se z praÏského rozhlasu
oz˘vala sloven‰tina. Na Slovensku zase nechápou,
proã se tomu v‰emu fiíká PraÏské jaro, kdyÏ Dubãek byl
Slovák.
V RadioÏurnálu na toto období zavzpomínal disident

Jifií Dienstbier, kter˘ tehdy byl v budovû rozhlasu.
SnaÏil se vysvûtlit, Ïe Jan Palach se neupálil proti ruské
okupaci, ale jeho vzdor byl namífien proti ústupkÛm a
kolaboraci tehdej‰í vlády a Ïe bûhem druhé poloviny
‰edesát˘ch let ‰lo o svobodu nikoliv o boj uvnitfi KSâ.
Svoboda v‰ak v dobû normalizace mizela jako sníh na
sluníãku.
V âeské televizi v baru Michala Prokopa zase na

období normalizace zavzpomínali Vlasta Chramostová
a Vlasta Tfie‰Àák. Svobodu si snaÏili udrÏet tak, Ïe hráli
tfieba divadlo pro pár lidí ve svém bytû.
Vlasta Tfie‰Àák je v âechách jako ‰védsk˘ státní

pfiíslu‰ník, aãkoliv ve ·védsku Ïil relativnû krátk˘ ãas a
za svÛj domov pokládá Karlín, kde vyrÛstal spolu s
Rómy. Velké zklamání vidí v tom, Ïe konkrétní estébáci,
ktefií ho sadisticky muãili nebyli potrestáni. „Tento zápas
jsem prohrál a uÏ se k tomu nechci vracet,“ fiíká.
Opût ani slovo o 21. srpnu. A pfiesto asi je na co

vzpomínat. Lidi s hol˘ma rukama, s humorem a dÛvtipem
stateãnû vzdorovali proti pfiesile tankÛ. 72 lidí tento
zápas zaplatilo sv˘mi Ïivoty. V Moskvû se konala
demonstrace malé skupinky stateãn˘ch. K poráÏce
do‰lo aÏ o rok pozdûji 21. srpna 1969, kdy ve‰keré
demonstrace jiÏ drtila âESKOSLOVENSKÁ LIDOVÁ
ARMÁDA a obrnûné vozy s nápisem VE¤EJNÁ
BEZPEâNOST.
Pfiesto nikdo nepovaÏuje tyto organizace za zloãinecké.

Naopak zamûstnanci tûchto institucí jsou dnes
povaÏováni za odborníky s dlouholetou praxí. Je aÏ s
podivem, jak B muÏstva komunistické strany jako SSM,
SVAZARM ãi ROH jsou brána jako nûco legitimního a
ne‰kodného, a paradoxnû b˘valí funkcionáfii tûchto
organizací volají po zákazu komunistÛ.
Rok 1968 nebyl tragédií, nebyl nûãím, za co bychom

se mûli stydût. Tím, za co se máme stydût bylo období
normalizace.
Krátce po srpnu 1969, v dobû maximální deprese a

beznadûje probûhla ve studiu rozhlasové stanice
Svobodná Evropa diskuse mezi Slávou Voln˘m a Otcem
Kfii‰Èanem (Alexander Heidler). Oba, dnes jiÏ zemfielí,
diskutující se snaÏili nalézt nadûji uprostfied beznadûje.
Zatímco b˘val˘ komunista a skvûl˘ novináfi vidûl cestu
ve vzdoru a odporu vÛãi okupantÛm, katolick˘ duchovní
vidûl budoucnost v tom, Ïe se mezi sovûtsk˘mi
komunisty nalezne ãlovûk, reformista, nûkdo jako rusk˘
Dubãek. Tehdy se to zdálo jako utopie. Do jaké míry
mûl rok 1968 vliv na pozdûj‰í poãínání Michajla
Gorbaãova je otázkou, ale nûkdy hrstka bláznÛ jako
byli ti, co protestovali na Rudém námûstí v Moskvû,
urãuje dûjiny víc neÏ stotisícové armády a tanky.

Ale‰ Bfiezina
***

Tfii sochy Lorenza Berniniho

PfiestoÏe torontská AGO je v pfiestavbû, náv‰tûvníci mají moÏnost shlédnout ãtyfii men‰í v˘stavy. Nejzajímavûj‰í z nich jsou
tfii sochy ze 17. století italského sochafie Lorenza Berniniho. Na snímku je detail bronzové sochy Tûlo, která pochází asi
z roku 1655. Dále jsou to dvû mramorové busty papeÏÛ ¤ehofie XV. a Urbana VIII. Je zde i v˘stava stfiedovûk˘ch a
renesanãních pfiedmûtÛ z Viktoriina a Albertova Muzea v Lond˘nû. Zajímavá je i v˘stava fotografií, kdy Chuck Close
digitálnû upravuje portréty, které udûlal s fotoaparátem z 19. století. Kombinace staré a nové techniky nutí vrátit se k
filosofii portrétu a k trpûlivosti pion˘rÛ fotografie, a zároveÀ vyuÏít digitální technologie k jejímu technickému
zdokonalení. Ze souãasného indického umûní zaujme Jitish Kallat Smrt vzdálenosti. Pfii pohledu z jedné strany je reklama
na to, jak se dá za jednu rupii telefonovat. Pokud na tuto reklamu pohlédneme z jiného úhlu, objeví se nám tragick˘ pfiíbûh
dûvãete, které spáchalo sebevraÏdu, protoÏe nemûlo jednu rupii na jídlo ve ‰kole. Tyto ãtyfii v˘stavy potrvají v AGO do
3. fiíjna.

abe
***—
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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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âeská adresa: ABE/âIÎINSKÁ
·tefánikova 387, 500 11 Hradec Králové 11

Tel.:  274 777 476 nebo  495 269 285
Fax:  274 770 929

Ale‰ Bfiezina - redaktor;
Advertising rates: 22.00 per inch/col.

1.65 CDN $ per line/col.
Pfiedplatné:

v Kanadû $ 32,90+2,10 = 35,00,
pro ostatní svût CND $ 50 -, US $ 45 -
v âR 600 Kã, na Slovensku 800 SK

PDF elektronicky $ 22 -
V âR a na Slovensku 150 Kã (200 SK)
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GST Business # 86957 0572 RT0001
 Paid in Toronto

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.

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 (po)city
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

***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

23.8.2007 v 3:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

13.9.2007

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.

Snad mezi Ïádnou skupinou obyvatel
nenajdeme tolik opravdov˘ch vlastencÛ,
jako mezi krajany. Kdykoli máme moÏnost
nav‰tívit krajanské spolky v zahraniãí ,
mÛÏeme se obdivovat jejich vlastenectví,
jejich zápalu, s nímÏ vy‰ívají a opravují
ãeské kroje, zpívají národní písnû a tanãí
lidové tance. Nûkdy se aÏ stydíme za to,
Ïe aãkoli máme svoji vlast stále na dosah,
jen zfiídka nejdeme ãas a chuÈ tû‰it se ze
studnice lidové tvofiivosti, uãit se a
provozovat lidové písnû, tance, stará
fiemesla a pfiedávat tohle umûní a lásku k
nûmu dal‰ím generacím. Pojìme to tedy
rychle napravit, seznamme se alespoÀ
pasívnû s umûním na‰ich krajanÛ a
nauãme se váÏit si vlastních kofienÛ!
Nav‰tivme spoleãnû1. krajansk˘ folklórní
festival v Praze 5.-11.11.2007 v Hotelu
Pyramida, kter˘ organizuje obãanské
sdruÏení Sedm paprskÛ a FOS. Festival
se koná pod zá‰titou 1.místopfiedsedy
Senátu Parlamentu âeské republiky,
Doc. JUDr.Petra Pitharta.
Zveme co nejsrdeãnûji na‰e krajany a

pûvecké i taneãní soubory, aby se

zúãastnili festivalové pfiehlídky,
jednotlivce i krajanské spolky vyz˘váme,
aby pfiivezli ukázky lidov˘ch a tradiãních
fiemesel na v˘stavku, která probûhne
souãasnû v dobû festivalu.
Souãástí festivalu bude v˘uka lidov˘ch

tancÛ, ukázka lidov˘ch fiemesel, pfiehlídka
dokumentárních filmÛ o krajanech v
zahraniãí, spoleãná setkání u tradiãní
ãeské kuchynû, nabídka spoleãn˘ch
v˘letÛ, exkurzí, moÏnost zakoupení
záznamu festivalové pfiehlídky na DVD
nosiãích, setkání se zajímav˘mi
osobnostmi.
Festival se hlásí k dokumentÛm

UNESCO „Doporuãení UNESCO k
ochranû tradiãní a lidové kultury“ a k
„Úmluvû UNESCO o zachování
nehmotného kulturního dûdictví“,ãímÏ se
fiadí do svûtového hnutí za záchranu a
uchování lidov˘ch tradic a jejich pfiedávání
dûtem a mládeÏi.
My‰lenka uspofiádat krajansk˘ festival

vznikla na základû iniciativy krajanÛ a je
podpofiena rezolucí vypracovanou na
závûr T˘dne zahraniãních âechÛ ze dne

17.-22.9.2006. Pfiíjemn˘ festivalov˘ t˘den
a mnoho pozitivních záÏitkÛ pfieje
pfiípravn˘ v˘bor: PhDr.Vûra Dou‰ová,
manaÏerka festivalu, Zdenûk P‰enica,
pfiedseda FoS âR, manaÏer, PhDr.Jifiina
·iklová, socioloÏka, Fedor Gál, spisovatel
a nakladatel, Prof.Lubomír Mátl ,
umûleck˘ ‰éf, Ing.Alexandr Drbal,
poradce pro V˘chodní Evropu, Mgr.
Krystina Hanu‰ová, vedoucí produkce,
Ing. Irena Zemánková,CSc., pfieklady ,
administrace, MCZ Marketing,spol.s.r.o.
ubytování,transfer, propagace, Marcela
PraÏáková,poradce vnûj‰ích vztahÛ

***

První krajansk˘ folklorní festival

Elán v Carnegie Hall
Legendární ãesko - slovenská rocková
skupina Elán vystoupí 21. záfií 2007 v
proslulé newyorské Carnegie Hall. Elán
se tak jako první domácí skupina v historii
dotkne hudebního Olympu a stane na
nejprestiÏnûj‰ím jevi‰ti v‰ech hudebníkÛ.
Dlouholetá spolupráce skupiny Elán,
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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

manaÏéra Michala Cimery a agentury
MC production smûfiuje stále k vy‰‰ím
cílÛm. Po unikátním koncertu na praÏské
Letenské pláni (rok 2003) a velmi
úspû‰ném turné (rok 2005) nyní pfiichází
vystoupení legendárního Elánu na
hlavním jevi‰ti slavné Carnegie Hall v
New Yorku. Stane se tak v záfií roku
2007.
Skupina vystoupí v tradiãním sloÏení:

JoÏo RáÏ, Jano BaláÏ, Va‰o Patejdl za
doprovodu Lubo HorÀáka, Petera
Farnbauera, Juraje Kuchárka a Henryho
Tótha.
ELAN UNPLUGGED, 21.9.2007,

zaãátek koncertu ve 20:00 hod. (US
Eastern Time) na hlavním jevi‰ti: Isaac
Stern Auditorium/ Ronald O. Perelman
Stage.
Aktuální dûní sledujte na nov˘ch

stránkách skupiny k tomuto koncertu
www.elan007.com.
V pfiípadû zájmu o dal‰í informace

kontaktujte: MC production s.r.o. Michal
Cimera manager@elan.cz
Pfied uzávûrkou jsme dostali zprávu, Ïe

je koncert témûfi vyprodán a poslední
lístky lze dostat on-line na
www.carnegiehall.org

Jindfii‰ka Hrabcová
jindriska@mcproduction.org

***

Mozartova spoleãnost - 25
Mozartova spoleãnost vstupuje do své
dvacáté páté sezóny zahajovacím
koncertem v kostele Sv. Václava 13. záfií
2007 v 19.30. W. A. Mozart, jehoÏ jméno
je tak tûsnû spjato s Prahou bude
dominovat na tomto veãeru, kter˘ se
koná v kostele sv. Václava. Pfiedstaví se
Zemlinského kvarteto z Prahy (dfiíve
Penquin kvarteto) a zahájí veãer
kvartetem Jana Míãi, kter˘ byl
Mozartov˘m souãastníkem. Bude to
kanadská premiéra. Dále bude na
programu MozartÛv Disonantní kvartet a
po pfiestávce MozartÛv kvintet pro
klarinet.
Pfiedstaví se Vaquim Valdepenas, první
klarinetista Torontského symfonického
orchestru, hráã svûtového kalibru. Tato
skladba je jedna z nejkrásnûj‰ích, kterou
kdy Mozart napsal.
Cel˘ veãer probûhne pod patronací
Generálního konsula âeské republiky a
bude pfiipraveno obãerstvení po koncertû,
kdy se budou moci náv‰tûvníci pobavit s
umûlci.
Vstupné 25 dolarÛ, pro ãleny Mozartovy
spoleãnosti zdarma (ãlenství v Mozartovû
spol. je 100 dolarÛ za rok a je v nûm
zahrnuto ‰est koncertÛ vãetnû  v˘roãní
schÛze s obãerstvením).
Pfiijìte podpofiit Mozartovu spoleãnost.
âleny se mÛÏete stát pfied koncertem
nebo kdyÏ zavoláte dr. M. Krajného 416/
499-2716.

Program Zemlinského
kvarteta

13.9.: Mozartova spoleãnost, kostel sv.
Václava, Toronto
14.9.: Oakville
15.9.: Kitchener
16.9.: Nokturna, Masaryktown,
Scarborough
17.9.: Hamilton
22., 24. a 26.9.: Barrie Festival
28.9.: Kelowna ,BC
29.9.: Kamloops, BC
30.9.: Nelson, Alb.

mk
***

Minulost, na kterou by se nemûlo zapomínat
Musím, aãkoliv opoÏdûnû, reagovat na
komentáfie pana Ladislava Horáka v programu
Nové Vize z 21. ãervence, 2007. Byla jsem na
dovolené a nahran˘ program jsem vidûla aÏ
teì.
Zábûry byly z plavby lodí, kterou

organizovala Markéta Slepãíková a které jsem
se také zúãastnila. Moc se jí to povedlo, byl
to senzaãní veãer, zábavn˘ program a hudba.
Bylo pfiíjemné to opût vidût, aÏ na to koneãné
prohlá‰ení pana Ladislava Horáka: „...na‰e
komunita v minulosti, za komunistického
reÏimu, nebyla zvyklá nûco dûlat dohromady
a nûco dávat a je tfieba se to nauãit.“ Jsem
vdûãná panu Horákovi za jeho velikou pomoc,
kterou Nové Vizi poskytuje. Bez ní by moÏná
tento bájeãn˘ program neexistoval. A tak si
toto nesmyslné tvrzení vysvûtlím jako
neinformovanost a ne aroganci. JenomÏe
neinformovaní lidé by nemûli pouÏívat tak
silné v˘razy. Má-li pan Horák zájem, mohu
jej obeznámit s aktivitami âeskoslovenského
sdruÏení v Kanadû, které bylo velice aktivní
jiÏ bûhem druhé svûtové války a po celou

dobu komunistického reÏimu v
âeskoslovensku. DÛleÏitá byla sociální a
kulturní práce jeho Dámsk˘ch odborÛ ve
v‰ech poboãkách SdruÏení.
Opravdu, dûlali jsme vûci dohromady a

dokonce s nad‰ením a v pfiátelském duchu.
AlespoÀ ty desítky lidí, se kter˘mi jsem mûla
tu ãest spolupracovat.
O existenci Sokola a Masarykova ústavu

pan Horák musí vûdût!
Mrzí mne, Ïe pracovníci Nové Vize, ktefií o

dlouholeté ãinnosti SdruÏení vûdí, k tomuto
nepravdivému tvrzení nezaujali Ïádné
stanovisko a pana Horáka o na‰í organizaci a
na‰í práci pro ãeskoslovenskou komunitu
neinformovali.
Je jen nutné dodat, Ïe si velice váÏím a

obdivuji Markétu Slepãíkovou a skupinu
pracovníkÛ Nové Vize, jejich snahu,
odhodlanost a v˘sledky jejich práce. Ale to
Markéta dobfie ví!

Blanka Rohnová
Místopfiedsedkynû

âeského a Slovenské sdruÏení v Kanadû
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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

TRAVEL INC.

827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta

Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,

poistenie, nájom auta
preklady
Volejte

Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698
M. Labuda a B. Polívka hrají ve filmu Roming, který bude na TIFF

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

Toronto International Film Festival

Vratné láhve a Roming na Torontském festivalu
Po roce je tu opût a jiÏ teì zde máme nûkolik ãísel. Uvidíme na nûm 349 filmÛ, z toho bude 234 premiér (101 svûtov˘ch, 25 mezinárodních
a 108 severoamerick˘ch). Na festival bylo pfiihlá‰eno 4156 filmÛ a zúãastní se ho 55 zemí. Na 28 pláten bude celkem bude promítnuto
29 764 minut. Nejdel‰í film bude trvat 9 hodin to jest 540 minut. Nejkrat‰í bude dvouminutov˘. Oãekává se, Ïe pfiijde 340 000 divákÛ.
Ve veãerních gala pfiedstavení bude stát za zmínku 11. záfií, kdy pobûÏí film Woody Allena o dvou bratrech Cassandfiin sen. Na závûr
festivalu 15. záfií je moÏné vidût hereckou legendu Maxe von Sydowa ve filmu Emotivní aritmetika.

Z filmu J. Svěráka Vratné Láhve

 Po úspû‰n˘ch Úãastnících zájezdu
(Satellite 9/2007) natoãil mlad˘ reÏisér
Jifií Vejdûlek Roming, veselou road movie
o dvou Romech v roztfieseném
náklaìáku. V hlavních rolích záfií Marián
Labuda a Bolek Polívka.
Roming se toãil podle scénáfie Marka

Epsteina v létû a na podzim 2006.
Koncem roku jiÏ probíhaly dokonãovací
práce.
Ve filmu se dva nerozluãní kamarádi -

Roman (Marián Labuda) a Stano (Bolek
Polívka) - ‰inou náklaìáãkem po
okreskách prÛmûrnou rychlostí deset
kilometrÛ dennû. Místo hotelu spí pod
hvûzdnou oblohou. Místo kufrÛ mají jen
deku a láhev dobré kofialiãky.
“Doufám, Ïe nám udûlá pfiinejmen‰ím

stejnou radost jako Úãastníci zájezdu a
stejnou radost Ïe udûlá divákÛm - je to
komedie s Bolkem Polívkou a Marianem
Labudou. Doufám také, Ïe bude vtipná,
pfiestoÏe mnû osobnû odoperovali v
sedmi letech na Ïádost rodiãÛ smysl pro
humor - pr˘ se to se mnou uÏ tehdy
nedalo vydrÏet. Teì se Ïivím tím zbytkem
mozku, kter˘ mi zÛstal,” fiíká reÏisér Jifií
Vejdûlek.

Slovo Roming je sloÏeno z “Rom” a
“ing”. Postava, kterou hraje Labuda, má
totiÏ syna, z nûhoÏ má b˘t první inÏen˘r
na romském sídli‰ti. V angliãtinû zároveÀ
pfiipomíná putování.
Podle reÏiséra se nejedná se o sociální

studii, ale pfiedev‰ím o komedii. Romové
se mu do pfiíbûhu hodili, protoÏe “dokáÏou
zpívat a tanãit” a bez nich by to pr˘ nebylo
“tak veselé a divoké”.
Bolek Polívka o své postavû Stana fiekl:

“Stano miluje svobodu a také si vnitfiní
svobodu chce uchovat. Dne‰ní doba se
byrokratizuje, jsme stále kontrolováni,
omezováni v rychlosti - nejen na dálnicích,
ale i v rychlosti obãanské. Chce se po
nás, abychom byli spofiádaní, já tomu
fiíkám, Ïe se Evropa helvetizuje. Stano je
sympatick˘ tím, Ïe svobodu prostû Ïije a
to se mi krásnû hraje. On navíc chápe
svobodu postaru. Pro nûj to znamená
cestovat, kdy chci, kam chci - kdyÏ se
chci najíst, tak si utrhnu jablko a nezajímá
mû, Ïe je to náhodou cizí strom.”
“Bavil jsem se uÏ pfii ãtení scénáfie, coÏ

je stra‰nû záludné, protoÏe, kdyÏ je
scénáfi takto krásnû napsan˘, tak se taky
mÛÏe krásnû pokazit, protoÏe kaÏd˘ ãeká,

Ïe z takového scénáfie musí vzniknout
dobr˘ film. Mnû se moc líbí, Ïe kdyÏ se to
nakonec povede, v‰ichni fiíkají: oni to
vlastnû psali pro tebe! To mám vÏdycky
radost. Kromû krásného scénáfie jste
dostal i krásného partnera, Mariána
Labudu. Jedním z nosn˘ch momentÛ
filmu je vztah dvou nejen fyzicky, ale i
povahovû odli‰n˘ch chlapíkÛ Romana a
Stana,” dodává Polívka.
Mariánu Labudovi byla role Romana

velmi blízká: “Sám jsem otec dvou synÛ.
Problémy, které ãlovûk má se syny, jsou
moÏná nûkdy vût‰í, neÏ s dcerami. U
dcery je otcovství takové pfiirozenûj‰í,
ale kdyÏ se stfietnou chlapi, otec a syn,
jakoby na sebe naráÏely ty veliãiny, které
ve vûku, kdy syn dospívá, jsou stále
silnûj‰í.”
Vût‰inu scén natáãel spoleãnû s Bolkem

Polívkou. “My jsme spolu trávili kaÏd˘
cel˘ filmovací den - pokud se Bolek
neurazil a neode‰el z karavanu. Za ty
hodiny a hodiny jsme se jeden o druhém
dozvûdûli tolik, co dovolím si tvrdit - o
nûm moÏná neví ani jeho Ïena. To ãekání
vás doslova nutí vracet se do minulosti,
vzpomínat, hrabat se v tom, vym˘‰let,
fabulovat,” fiíká.
Nejnároãnûj‰í pr˘ byla scéna na Slapech,

kde museli do tmavé, bahnité vody. “Bylo
to zrovna v dobû, kdy Bolek byl na mne
uraÏen˘, nemluvil se mnou. Já jsem stál
nad ním a jemu po kluzkém dnû ujíÏdûly
nohy. A tak uráÏka-neuráÏka, kdyÏ si
chtûl zachránit Ïivot, musel se mne
zachytit a pfiitulit se ke mnû. A jak byl
blízko, ten den mi poprvé po‰eptal do
ucha: Dûkuji ti Mariáne, Ïe stojí‰ pfii mnû!”
vzpomíná Labuda.
ROMING (âR/Rumunsko/SR); ReÏie:

Jifií Vejdûlek; Scénáfi: Marek Epstein;
Kamera: Jakub ·imÛnek; Stfiih: Jan
DaÀhel; Hudba: Vojta Laviãka; Hrají:
Bolek Polívka, Marián Labuda, Vítûzslav
Holub, Jean Constantin, Vladimír
Javorsk˘, Oldfiich Vlach. Corja Moise,
Eva Leinweberová. Premiéra: 31: 5. 2007
Datum promítání filmÛ bude na na‰ich

webov˘ch stránkách www.zpravy.ca
abe/novinky.cz 21.5.2007

foto: Katalog Finale a Falcon
***

O filmu Roming
O filmu Vratné láhve jsme psali pfii leto‰ní reportáÏi z plzeÀského Finále. Na
torontském festivalu bude rovnûÏ promítnut film Jifiího Menzla Ostfie sledované
vlaky. Severoamerickou premiéru bude mít film Jifiího Vejdûlka Roming.Pokusili
jsme se o tomto filmu nûco dovûdût:
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Citáty Václava Klause:
1.„Obãanská spoleãnost je polemikou se
svobodnou spoleãností a je povinností kaÏdého
demokrata ze v‰ech sv˘ch sil do konce sv˘ch
vûkÛ proti ní bojovat.“
2.„Globální oteplování zpÛsobené lidmi je
nesmyslná fikce. Dá se naopak pfiedpokládat, Ïe
kdyÏ se oteplí oceán, nad Antarktidou bude více
snûÏit a masa ledovcÛ naroste.“
3.„Neznám Ïádné ‰pinavé peníze.“
4.„Jsem pfiesvûdãen, Ïe obecná ideologie
multikulturalismu, která je antiliberální ideologií,
je hluboce mylná.“
5.„Masová migrace vznikla jako fale‰ná
ideologie…tímto obecn˘m lidsk˘m právem jsou
potlaãována elementární obãanská práva lidí.“
6.Na otázku, jestli lidské aktivity neniãí Ïivotní
prostfiedí, odpovûdûl Klaus: „To je takov˘
nesmysl, Ïe snad vût‰í jsem nesly‰el.“
7.„Ale prosím Vás, komunisté nemûli víc penûz
neÏ kdokoliv jin˘, moÏná jen na auto ãi barák.“
8.„Není potfieba pfiijímat zákony. Drobné
akcionáfie ovládne neviditelná ruka trhu.“
9.„Na‰e republika na ãlenství v EU doplácí.“
10.„Nejsem pro unifikaci, homogenizaci,
harmonizaci a standardizaci evropského
kontinentu.“
11.„Jsem prezident, kter˘ s Ïádnou politickou
stranou nemá nic spoleãného.“
12.„Pût miliónÛ korun je pod mé rozli‰ovací
schopnosti.“
13.„Fragmentace Evropy vytvofiila její svobodu.“
14.„Hluk je neodstranitelnou souãástí Ïivotního
prostfiedí ãlovûka, protoÏe je dÛsledkem aktivního
a produktivního Ïivota lidí. Snaha hluk beze
zbytku odstranit je nesluãitelná se samotnou
podstatou svobodné spoleãnosti.“
15.„Hranice garantují svobodu ãlovûka.“
16.O obãanské spoleãnosti: Je to „nová módní
ideologie,“ která je „navázáním na staré známé
kolektivistické, a tedy neliberální koncepce.“
„Vznikají nové hnutí, nové „ismy,“ nové
filosofie, které mohou téÏ znamenat ohroÏení
svobody.“
17.O neziskov˘ch organizacích: „Aktivity
organizací vytvofien˘ch na tûchto základech

pfiedstavují nové formy ohroÏení lidské svobody,
kterou zejména my, ktefií jsme proÏili
komunismus, bereme nesmírnû váÏnû.“
18.Reakce na zprávu Britského parlamentu
t˘kající se diskriminace ãesk˘ch RomÛ: „To je
taková hloupost a nesmysl, Ïe na to nebudu
reagovat.“
19.O Dûtském Fondu OSN (UNICEF): „Je to
absurdní organizace. Tomuto spolku nevûfiím
jedno jediné slovo.“
20.O ãeském ombudsmanovi: „Je to docela dobrá
trafika pro nûkoho.“
21.„S komunisty jsem já nikdy nevedl Ïádné
politické jednání.“
22.„Nevûfiím, Ïe se s minulostí mÛÏe vyrovnat
abstraktní entita zvaná spoleãnost.“
23.„Nám individuální konfrontace kaÏdého z
nás se systémem útlaku a nesvobody, v nûmÏ
byla hranice mezi dobrem a zlem zfietelná, v
mnoha smûrech dala v morální orientaci urãitou
v˘hodu oproti lidem Ïijícím nepfietrÏitû ve
svobodné spoleãnosti.“
24.„Soudci si uzurpují moc, která v demokracii
oprávnûnû pfiíslu‰í svûtu politikÛ.“
25.K deficitu státního rozpoãtu 2004: „Deficit
tohoto rozmûru nenastal dokonce ani v
komunistické éfie.“
26.Na otázku jestli má vrcholn˘ politik âR
povinnost upozorÀovat Rusko a âínu na
nedodrÏování lidsk˘ch práv odpovûdûl Klaus:
„Tohle je jeden z nejvût‰ích fatálních omylÛ na‰í
Ïurnalistiky.“
27.„NemÛÏe pfieci telefonovat, kdyÏ já mluvím
do televize. Jak si to vÛbec mÛÏe dovolit.“
Klausovo vysvûtlení po té, co vytrhl mobilní
telefon z ruky fotografa MFD a mr‰til ho pfies
místnost a tím ho rozbil.
28.O integraci: „Pokud se jim to místo nelíbí,
mûli by jít nûkam jinam a nesnaÏit se ho
pfiizpÛsobovat obrazu svému.“
29.„V‰ichni emigranti ode‰li a odcházejí do
Spojen˘ch státÛ z prospûchu a ekonomick˘ch
dÛvodÛ.“
30.„Multikulturalismus je…tragick˘m omylem
souãasné západní civilizace.“

31.Existuje v âR diskriminace Ïen? „Je to
nesmyslná vûc“.
32.„Trvám na tom, Ïe mû velmi pozornû
poslouchají.“
33.„Já mám pravdu.“
Volební heslo Václava Klause v jeho poslední
prezidentské kampani: NÁROD VOLÍ
KLAUSE.
Zdroje citátÛ Václava Klause

WEB: www.nemluvizame.cz
***

Alergie na vãelí bodnutí
Reakce na ãlánek o úmrtí po vãelím bodnutí v
Berounû (Satellite 9. srpna 2007): Úmrtí po
vãelím bodnutí jsou na‰tûstí vzácná. Roãnû
zemfie v USA asi 270 lidí na bodnutí
hymenoptera insects (zahrnuje vãelu, vosu a
sr‰nû), tzn. Ïe v Kanadû by toto ãíslo bylo asi
27. I kdyÏ tato ãísla nejsou veliká, kaÏdá
ztráta Ïivota pochopitelnû znamená
obrovskou tragédii. Na‰tûstí alergie na
hymenoptera insects (reakce je zpÛsobena
alergií na proteiny v jedu Ïihadla) je jediná
alergie, která se dá kompletnû vyléãit. A sice
desensibilizujícími injekcemi zhotoven˘mi ze
specifického jedu vãely nebo vosy, která
zavinila reakci. To znamená, Ïe testy
provedené odborníkem rozhodnou, zda
alergie existuje a zda je nutno tento druh
desensibilizovat. KÛra trvá 4-5 rokÛ (zpoãátku
se dávají injekce t˘dnû a udrÏovací dávka je
‰est t˘dnÛ). Na konci pátého roku má pacient
devadesátidevítiprocentní obranu proti jedu
stejného hmyzu.
V pfiípadû nepodstoupení desensibilisaãní
léãby se doporuãuje, aby pacient po silné
alergické reakci na vãelí bodnutí nosil s sebou
stále injekãní Adrenalin (Epipen nebo Twinjet),
aby ho v pfiípadû první pomoci ihned pouÏil.
To prakticky znamená záchranu Ïivota ve
vût‰inû pfiípadÛ. Alergie, zvlá‰tû reakce typu
anaphylaxe, se nesmûjí brát na lehkou váhu,
protoÏe u nûkter˘ch pacientÛ jde skuteãnû o
jejich zdraví a o Ïivot.

M.Krajn˘, M.D., FRCP(C) Alergolog a
Imunolog v Torontu

***—-

Financial

1 CDN $ 19,33 Kã
1 EURO 27,75 Kã
100 Sk 82,23 Kã
1 US $ 20,47 Kã
âNB- 25. 8. 2007

Kursovní lístek
100 Kã 5,31 CDN $
100 SK 4,36 CDN $
1 CDN $ 18,83 Kã
1 CDN $ 22,94 SK
1 US $ 1,06 CDN $
1 EUR 1,47 CDN $
Toronto Star  - 25. 8. 2007

Zlatý Bažant v obchodoch LCBO!
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A. Všeobecnì
Pro lidi, kteøí neznají Tábor Hostýn podáváme nìkolik vysvìtlení.

Jedná se o perlu utopenou v lesích Laurentinského pohoøí, která je v
rukách èeské a slovenské komunity. Tábor se rozkládá na pozemku
velkém asi 10 hektarù (25 akrù), zhruba 80 km na SV od Montrealu, u
mìsteèka St-Calixte. Patøí k nìmu nádherná pláž na nedalekém jezeøe
Lafond. Tábor nemá dluhy, je sobìstaèný a jeho terén s budovami má
hodnotu, která se odhaduje na èástku pøes pùl milionu dolarù. Více
informací najdete na internetu: www.hostyn.org . 

 Rozeznáváme Tøi historická období:
I.   Éra Janíèkovská (1954 až 1993) Tábor byl založen v roce 1954 dnes již zesnulým jezuitou
Bohuslavem Janíèkem (*1919 †2002) a patøil Czechoslovak Welfare Association. Až do konce
tohoto období byl tábor spravován otcem Janíèkem. V roce 1993 byl tábor darován škole Loyola.
II.  Éra Loyolská, (1993 až 1998) V tomto období tábor patøil jezuitské škole Loyola
III. Éra Moderní (1998 až dodnes) Tábor pøevzala v r. 1998 Asociace Hostýn, Inc., která
pozdìji získala status neziskové organizace. Bìhem této Moderní éry se zaøízení tábora neustále
vylepšuje a kvalita dìtského tábora se neustále zvyšuje po všech stránkách (bezpeènost, program,
jídlo). Èlenem Asociace Hostýn se mùže stát kdokoliv (pøihláška je na internetu:
www.hostyn.org) . Èlenský pøíspìvek je 20$ za rok. Èlenové se tìší rùzným výhodám.
B. Dìtský tábor 2007

Letošní dìtský tábor trval 3 týdny a zúèastnilo se ho 41 dìtí, o dva více než vloni. Tento poèet
je potìšující, vzhledem k tomu, že po tom, co vypadly dva silné roèníky dìtí starých kolem 15
let, nastoupilo mnoho nových, mladých dìtí, což nám dává slibné perspektivy do budoucna, z
èehož se mùže radovat celá naše krajanská komunita. Podle našich zkušeností se totiž dìti vracejí
znovu a znovu, dokud neodrostou. O velkém úspìchu letošního tábora svìdèí to, že devìt dìtí,
které byly pøihlášeny pouze na jeden nebo dva týdny, si chtìly pobyt prodloužit do konce tábora.
Z rùzných dùvodù se to podaøilo pouze pìti z nich. Navíc ale, tøi dìti, které pøijely pùvodnì jen
na první týden a nemohly se z rodinných dùvodù zúèastnit druhého týdne, se vrátily ještì na
poslední, tj. tøetí týden.

Již po páté jsme podnikli výlet do Arbrasky (dobrodružství na lanech v korunách stromù viz
www.arbraska.com ), a jako obvykle dìti byly nadšené, i když na zaèátku kvùli bouøce se lezení
po lanech muselo na pùl hodiny pøerušit. Dále dìti podnikaly rùzné výlety, provozovaly
kanoistiku, plavání na táborové pláži, volejbal, kopanou, ping pong,  a rùzné hry jak v táboøe, tak
v jeho okolí. Velké úspìchy mìly i táborové ohnì, diskotéka a stezka odvahy.
Noèní hlídky se peèlivì staraly o bezpeèí všech dìtí vèetnì torontského generálního konzula
Mgr. R. Krpaèe s jeho doprovodem, který pøijel na neoèekávanou návštìvu do tábora a zahnaly
pryè všechny duchy a vampíry, kteøí se obèas zjevovali v okolí kaplièky.
C. Podìkování

Dìkujeme všem kdo se podíleli na úspìchu letošního tábora: Kuchaøkám Miladì a Hance,
vedoucím Drahošovi*, Robertovi*, Erikovi*, Adrianì, Kamile, Lence a Kristýnì* a správci-
údržbáøi Josefovi*.  Ti co pracovali zadarmo jsou oznaèeni hvìzdièkou.
D. Závìr

Pošlete své dìti na tábor 2008 a pøed tím s nimi pøijeïte ještì letos na pohodovou dovolenou
do tábora (dospìlí 10$/den, dìti do 12 let zdarma, èlenové A.H. 6$/den). Je vhodné si udìlat
reservaci. Tel. do tábora je 450-222-2006. Tábor je otevøen pro veøejnost minimálnì do 14. øíjna.
Prvního záøí budeme opékat sele na rožni. Pøijeïte! Je tu hodnì “FUN” a je to tady “COOL”.
Tábor hledá webmástra-dobrovolníka. Pøihlaste se! (health.vifad@sympatico.ca). Dále hledáme
pro rok 2008 “honoroble coordinator“ v oblasti Toronta. Zprávu sepsal Josef Maxant*.

Denní Kronika

19. 8. 2007

Úfiady ve svûtû dlouhodobû
pohfie‰ují 21 ãesk˘ch obãanÛ

Praha-ãtk-Od loÀského roku stoupl poãet
âechÛ, které úfiady dlouhodobû pohfie‰ují ve
svûtû. Ministerstvo zahraniãí má v souãasné
dobû informace o 21 ãesk˘ch obãanech, ktefií
chybûjí sv˘m blízk˘m. Loni v únoru to bylo o
‰est ménû. Od té doby se objevily nové
pfiípady. Napfiíklad v Británii se hledají ãtyfii
lidé, odpovûdûlo na dotaz âTK ministerstvo
zahraniãí. Jedná se o lidi, ktefií na ostrovy
pfiijeli za prací. Jejich pfiíbuzní o nich od té
doby nesly‰eli, uvedlo ministerstvo.
Podle informací ãeské diplomacie se ani v
poslední dobû nikam neposunul pfiípad tfií
mlad˘ch lidí, ktefií pfied ‰esti lety zmizeli v
albánsk˘ch horách. Michal a Jan Pavelkovi a
jejich pfiítelkynû Lenka Tuãková byli naposledy
spatfieni v srpnu 2001. V témÏe roce se ztratila
mladá âe‰ka v Ekvádoru. Jana Kubi‰tová
zmizela v tamních horách.
Dva lidé se hledají v Turecku. Po jednom je to
pak v Chorvatsku, Austrálii, Brazílii, Indii, Irsku,
Norsku, Rakousku, Francii, Tunisku,
·panûlsku a ¤ecku.
Pohfie‰ovan˘ch âechÛ mÛÏe b˘t více, protoÏe
ne o v‰ech ãeské ministerstvo zahraniãí musí
vûdût. PotíÏe âechÛ ve svûtû fie‰í konzulární
sluÏba v pfiípadû, Ïe je postiÏení nebo pfiíbuzní
o pomoc poÏádají. Na ãeskou diplomacii se
mohou lidé obracet prostfiednictvím
ministerstva nebo ãesk˘ch zastupitelsk˘ch
úfiadÛ, jako jsou velvyslanectví a konzuláty.

***
21.8.2007

·tB zhabala po okupácii
tisícky plagátov

Ústav pamäti národa na‰iel ìal‰ie
dokumenty o 21. auguste 1968. Ukazuje
sa, Ïe ·tB posielala ºudí do väzenia aj za
obyãajné plagáty.
Plagáty zosmie‰Àujúce okupáciu, v˘zvy
na odpor proti sovietskym tankom, ale aj
petície ãi zápisnice základn˘ch
organizácií KSS podporujúce Alexandra
Dubãeka sa stávajú súãasÈou archívu
Ústavu pamäti národa (ÚPN).
„·tB zhabala moÏno tisícky tak˘chto
dokumentov, niekedy i‰lo aj o fotografie
ãi filmy z osobn˘ch archívov. Postupne
ich preberáme a zaraìujeme do fondov,“
hovorí archivár ústavu Radoslav Ragaã.

***
23.8.2007

Rusko s To‰ovsk˘m proti EU
Praha-právo/Jifií Novotn˘ Vladimír
âechlovsk˘-Rusko nominovalo na post
v˘konného fieditele Mezinárodního
mûnového fondu (MMF) b˘valého
guvernéra âeské národní banky (âNB) a
expremiéra Josefa To‰ovského. Vãera
to potvrdil mluvãí Kremlu Dmitrij Peskov.

Vzhledem k tomu, Ïe ãlenské zemû EU
do ãela MMF kandidují b˘valého
francouzského ministra financí
Dominiqua Strausse-Kahna, je tento krok
Ruska vykládán jako snaha zvût‰it na
úkor Unie a západní Evropy svÛj vliv na
svûtové ekonomické organizace,
vytvofiené se vznikem OSN.

„Putinovské Rusko má pocit, Ïe by mûlo
více hovofiit do evropsk˘ch i svûtov˘ch
ekonomick˘ch záleÏitostí,“ shodují se
analytici. AÏ dosud totiÏ platí pfii volbû
fieditele MMF nepsan˘ zákon, Ïe ho
nominuje a obsazuje západní Evropa,
zatímco fieditele Svûtové banky Spojené
státy.

Rusk˘ krok nemá navíc prakticky
Ïádnou ‰anci na úspûch, protoÏe má v
MMF jen 2,5 procenta hlasÛ. „KdyÏ se
dohodne skupina nejvût‰ích zemí -
zakládající ãlenové EU, USA, Japonsko,

Kanada a Austrálie - tak mají dohromady
zhruba 50 procent hlasÛ,“ fiekl Právu
hlavní ekonom Raiffeisenbank Pavel
Mertlík.

„To‰ovsk˘ není kandidátem âeska na
‰éfa MMF,“ potvrdil vãera novináfiÛm
premiér Mirek Topolánek. Vycházel z
toho, Ïe âR je jako ãlen EU vázána
dohodou z ãervence, kdy se pro Strausse-
Kahna vyslovily v‰echny státy EU.
„NepovaÏujeme za seriózní tento návrh
mûnit,“ zdÛraznil.

***

V˘hrÛÏky, zastra‰ování,
ale i sliby pfiesvûdãily rebely

v ODS
Praha-Naìa Adamiãková,Marie Königová-
V˘hrÛÏky, zastra‰ování, ale také sliby. Pfiesnû
tak pr˘ pro rebelující poslance ODS vypadaly
poslední dny pfied stfiedeãním hlasováním o
reformû vefiejn˘ch financí. ·lo pfii nûm o
mnoho: nejen o danû, ale souãasnû o osud
vlády.
Aãkoli premiér a ‰éf ODS Mirek Topolánek
jak˘koli nátlak na rebely popírá, a také oni se
jiÏ nechtûjí na toto téma vyjadfiovat, nevybíravé
metody popsal Jan Klas.

„Souãasné vedení ODS je schopno sáhnout
k takov˘m ãlánkÛm, které napsal Mirek
Topolánek, které mi pfiipomínaly velice silnû
padesátá léta, a dokonce i k v˘hrÛÏn˘m
esemeskám, které dostávali mí kolegové.
TakÏe tato kultura v ODS se musí zmûnit,“
prohlásil poslanec v TV Nova.

NaráÏel tím na otevfien˘ TopolánkÛv dopis
uvefiejnûn˘ v MfD, v nûmÏ se sv˘ch poslancÛ
jmenovitû dotazoval, zda chtûjí vstoupit do
dûjin jako rebelové bez pfiíãiny.

Vãera Topolánek pfiipustil, Ïe zpÛsob
schválení reformy a problémy v koalici nejsou
na oslavu, nicménû za vydûraãe nepfiímo
oznaãil rebely z vlastní strany.

„Já se vyjadfiovat ke Klasovi moc nechci,
není to m˘m stylem, kaÏd˘ kdo mû zná, tak ví,
Ïe urãitû jsem nikoho nevydíral, byl jsem ten,
kter˘ permanentnû po celou dobu hledal spí‰e
most pro dohodu,“ fiekl premiér po jednání
vlády a dodal: „Myslím, Ïe ví i ãeská vefiejnost,
kdo koho vydíral.“ Tvrzení premiéra vãera
podpofiil i místopfiedseda strany a ministr vnitra
Ivan Langer, kter˘ na Klasovu adresu
poznamenal: „Dfiív neÏ nûkdo nûco takového
fiekne a pustí do éteru, mûl by si zodpovûdût
na otázku, kdo konkrétnû, koho konkrétnû a
jak konkrétnû mûl vydírat.“

JenÏe v fiadách poslancÛ ODS kolují
spekulace, které Klasovi dávají za pravdu.
Podle nich mûla taktika premiéra spoãívat v
tom, Ïe proti nespokojencÛm vyvolá ve stranû
siln˘ odpor také tím, Ïe spojí hlasování rebelÛ
s osudy lidí z regionÛ.

Tuto taktiku popsal Právu jeden z politikÛ
Topolánkovy strany následovnû: „Lidem v
regionech bylo jasnû naznaãeno, Ïe pokud
se jim nepodafií rebely pfiitlaãit ke zdi, mÛÏe se
stát, Ïe po nûkolik let nebudou mít svého
poslance nebo zastupitele v kraji.“

A ve hfie byl pr˘ také opaãn˘ zpÛsob
pfiesvûdãování: „Pokud se podafií rebely
umravnit, dostanete peníze tfieba na v˘stavbu
aquaparku nebo nûãeho jiného,“ popsal situaci
nejmenovan˘ politik ODS.

„Vytváfiel se tlak i na lidi, ktefií tfieba s rebely
souhlasili, ale najednou se dostali do situace,
kdy ‰lo také o jejich krky,“ dodal s tím, Ïe za
tûmito zpÛsoby stál nejen Topolánek, ale i
dal‰í lidé.

Premiér pr˘ také usiloval o to, aby na
pondûlní jednání v˘konné rady ODS nebyl
pozván hlavní rebel a zakladatel
vnitrostranické platformy Vlastimil Tlust˘, aby
mohl vystoupit. Nakonec ale po vypjaté situaci,
kdy se mûlo hovofiit o svolání mimofiádného
kongresu strany a vyluãování odbojn˘ch
poslancÛ, Tlust˘ pfiíleÏitost dostal.

„Já byl urãen k izolaci, abych zÛstal
osamocen˘. To byl scénáfi po cel˘ch pût
mûsícÛ,“ fiekl vãera Právu Tlust˘ s tím, Ïe
právû na nûj Ïádn˘ tlak vyvíjen nebyl.

***

Zpráva

o dětském táboře Hostýn
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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

Staropramen

v západním Torontu!

24.8.2007

Policajti a vojaci môÏu
odchádzaÈ do dôchodku po

15 rokoch sluÏby a ìalej
pracovaÈ

BRATISLAVA-sme-Vláda sa v stredu na
návrh ministerstva vnútra rozhodla pridaÈ
policajtom a profesionálnym vojakom vo
v˘sluÏbe. Niektor˘m z nich sa v˘sluhov˘
dôchodok zdvihne o ‰tvrÈ percenta za
kaÏd˘ odslúÏen˘ rok. Na tom istom
zasadnutí vláda schválila aj novelu
zákona o sociálnom poistení. Tá zakazuje
ºuìom, ktorí poberajú predãasn˘
dôchodok, plnohodnotne pracovaÈ.
Na jednej strane vláda nechce, aby
pracovali ºudia, ktorí do dôchodku odi‰li
skôr. Na druhej strane zvy‰uje v˘sluhové
dôchodky, na ktoré majú policajti ãi
profesionálni vojaci nárok po 15 rokoch
sluÏby, priãom pri preberaní v˘sluhového
dôchodku môÏu ìalej pracovaÈ v civilnom
sektore.
Zákon o v˘sluhovom zabezpeãení
policajtov a vojakov vyslovene umoÏ®æuje
policajtom ãerpajúcim v˘sluhov˘
dôchodok maÈ ìal‰í príjem.
„Myslím si, Ïe policajti by mali dostávaÈ
viac a nie menej, ale problém súãasného
systému je v tom, Ïe motivuje k odchodu
do dôchodku,“ povedal b˘val˘ minister
vnútra Vladimír Palko. Narastá tak poãet
policajn˘ch dôchodcov, ão odãerpáva
peniaze, ktoré by inak mohli ísÈ na
zvy‰ovanie platov policajtov, tvrdí Palko.
„Rie‰enie by som videl v tom, aby sa
vstup do v˘sluhového dôchodku obmedzil
na 50. rok veku,“ dodal.
Systém podºa b˘valého poradcu ministra
financií Richarda Sulíka nie je dobre
nastaven˘. Nepáãi sa mu, Ïe vláda
pokraãuje vo zvy‰ovaní v˘sluhov˘ch
dôchodkov bez toho, aby agendu
previedla do Sociálnej poisÈovne.
Na to, aby sa silov˘m zloÏkám siahlo na
dôchodky podºa neho treba maÈ odvahu.
Vláda by sa v‰ak mala policajtov snaÏiÈ z
dlhodového hºadiska zrovnoprávniÈ, tvrdí
Sulík. „Samozrejme, sú pre ‰tát dôleÏití,
ão by sa malo zohºadniÈ v nejak˘ch
príplatkoch. Otázkou je, ãi aÏ takto,“ dodal
Sulík.
Ministerstvá sa na veºké zmeny v systéme
v˘sluhov˘ch dôchodkov nechystajú.
Hovorcovia rezortov vnútra, obrany a
práce zhodne povedali, Ïe zmeny v
systéme poskytovania rezorty zatiaº
neplánujú. „Dôchodkov˘ systém
policajtov povaÏujeme za dobre
nastaven˘ a vyváÏen˘. VÏdy je v‰ak ão
zlep‰ovaÈ, najmä vo vzÈahu k sirotám a
deÈom po policajtoch,“ povedal hovorca
ministerstva vnútra Erik Tomá‰.
Benefity silov˘ch zloÏiek
V˘sluhov˘ dôchodok: Pri sluÏbe, ktorá
trvá dlh‰ie ako 15 rokov, vzniká nárok na
dôchodok vo v˘‰ke 30 percent
priemerného platu. S kaÏd˘m ìal‰ím
odslúÏen˘m rokom aÏ do 20 roku sluÏby
sa zvy‰uje o 1 percento.
Po 20. roku sluÏby dôchodok kaÏd˘m
rokom narastá o 2 percentá. Od 25. roku
sluÏby narastá kaÏdoroãne o 3 percentá.
Celková v˘‰ka v˘sluhového dôchodku
v‰ak nemôÏe presiahnuÈ 60 percent
priemerného platu.
V˘sluhov˘ príspevok: Tvorí ho percento
z platu, na ktor˘ má nárok predstaviteº
silov˘ch zloÏiek po skoãení sluÏobného
pomeru, ak nemá nárok na v˘sluhov˘
dôchodok.
Odchodné: Pri skonãení sluÏobného
pomeru, ktor˘ trval najmenej 5 rokov,

vzniká nárok na jeden priemern˘ plat. S
kaÏd˘m ìal‰ím odslúÏen˘m rokom sa
odchodné zvy‰uje o polovicu
priemerného platu. Najdlh‰ie sa v‰ak
zhodnocuje 30 rokov.
Úmrtné: Ak sluÏobn˘ pomer skonãí
smrÈou, pozostalí (manÏel a deti s
nárokom na sirotsk˘ dôchodok) získajú
nárok na úmrtné rovnaké, ako by bolo
odchodné policajta v prípade, Ïe by zo
sluÏby odi‰iel.
Rekreácia: ·tát môÏe uhradiÈ dve tretiny
nákladov na dovolenku v konkrétnych
zariadeniach na Slovensku aj v zahraniãí
pre príslu‰níkov silov˘ch zloÏiek a ich
rodiny.
Sirotsk˘, vdovsk˘ a invalidn˘ dôchodok:
·tát sa stará aj o rodiny príslu‰níkov
silov˘ch zloÏiek.

***
Hovorka zlobí dál,

nechce radar
Praha-mfd/Josef Kopeck˘-Lidoveck˘
poslanec Ludvík Hovorka, kter˘ hlasoval proti
vládní reformû vefiejn˘ch financí, mÛÏe brzy
opût “zatopit” vládû. Má totiÏ problém s
umístûním amerického radaru protiraketové
obrany v âesku, jak o tom nyní vláda Mirka
Topolánka jedná s Ameriãany. Hovorka by si
pfiál referendum.
“Domnívám se, Ïe by to mûlo b˘t rozhodnuto

v referendu,” fiekl ve ãtvrtek Hovorka. A pfii
tom, jaké má informace, by nyní hlasoval
spí‰ proti.
“Je to vûc, která se objevila zniãehonic.

Dopis, kter˘ dostala vláda od AmeriãanÛ
kvÛli radaru, pfii‰el aÏ v den, kdy dostala
dÛvûru,” uvedl Hovorka. Jako jedin˘ ze stovky
vládních poslancÛ v kvûtnu spolu se
sociálními demokraty a komunisty podpofiil
jejich návrh ústavního zákona o referendu k
radaru.
A protoÏe levici v této vûci podpofiili i oba

dezertéfii z âSSD Milo‰ Melãák a Michal
Pohanka, návrh pro‰el do dal‰ího kola
jednání. K prosazení referenda nemá levice
dost hlasÛ, ale HovorkÛv hlas mÛÏe naopak
citelnû chybût vládû. Ke schválení smlouvy s
Ameriãany potfiebuje 101 hlasÛ (vût‰inu ze
v‰ech poslancÛ ve Snûmovnû, nestaãí
vût‰ina pfiítomn˘ch). Lidoveckého poslance
se je‰tû bude snaÏit pfiesvûdãit ‰éf diplomacie
Karel Schwarzenberg.

***
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Na okraj
Za Bohumilem Janem Moravcem

V den jeho smrti jsem byl mimo Toronto. O jeho pohfibu
jsem se dozvûdûl pozdû. Tak alespoÀ pár fiádkÛ na
rozlouãenou. “Bob” Moravec nevûfiil na chvalofieãení ani
Ïiv˘ch ani mrtv˘ch - oblíben˘m terãem jeho kritiky byl na
pfiíklad prezident Edvard Bene‰. Nemyslím, Ïe by si pfiál,
aby byl chvalofieãen sám - za Ïiva nebo po smrti. Tato ãrta
není zam˘‰lena jako chvalofieãení. Sotva bych mohl tvrdit,
Ïe jsme byli pfiáteli (trochu lépe jsem se znal s jeho Ïenou
Jifiinou - Jifiina, Dá‰a Kyselková, nûjak˘ ãas i dr. Josef
Kyselka a já jsme pracovali jako pomocné síly v Torontské
vefiejné knihovnû na College Street). Spí‰ jsme se  jako
lodi na okamÏik setkávali v mofiích, v nichÏ jsme se
náhodnû nacházeli. Myslím si v‰ak, Ïe jsme k sobû
chovali urãitou vzájemnou dávku respektu. Boba Moravce
nebylo snadné ignorovat. Vyvolával u druh˘ch rÛzné
reakce. Pamatuji se, Ïe v prvních letech jeho pobytu v
Kanadû nûktefií krajané ho vidûli jako trochu arogantního,
frajerského donquichotského hejska, zahledûného do
sebe, od kterého se nedalo mnoho oãekávat. Jiní ho vidûli
jako elegantního muÏe s nemal˘m darem v˘mluvnosti,
kter˘ dovedl pfiesvûdãit i okouzlit. Já se zpoãátku pfiiklánûl
k tûm prvním.
Bohumil Jan Moravec se narodil 4. prosince 1913 v

Protivínû v jiÏních âechách. Chtûl b˘t lesníkem. Nakonec
následoval svého otce a v roce Mnichova, 1938 byl
vyfiazen z vojenské akademie v Hranicích jako poruãík
jezdectva. Mobilizaci proÏil u 9. dragounského pluku ve
Vysokém M˘tû. Po okupaci zbytku republiky odchází do
ciziny - pfies Slovensko a Maìarsko se se sv˘m druhem,
dÛstojníkem ·imandlem dostává do Bûlehradu a potom
pfies ¤ecko a Turecko do Bejrútu. Konãí v Marseilli,
prochází Cizineckou legií, vstupuje do ãeskoslovenské
jednotky a po pádu Francie pfiistává ve Velké Britanii.
Na Ïádost generála de Gaulla je v roce 1943 propÛjãen

Armádû svobodn˘ch FrancouzÛ, s nimiÏ slouÏí aÏ do
konce roku 1944. Za taÏení Itálií je tûÏce zranûn (je mu
propÛjãen francouzsk˘ váleãn˘ kfiíÏ). Zaãátkem roku 1945
se vrací k ãeskoslovenské jednotce, je doporuãen k
doplnûní dÛstojnického kádru 1. ãeskoslovenského
armádního sboru v SSSR, ale Sovûty mu odmítly udûlit
vízum. Válku konãí jako velitel odlouãené ãeskoslovenské
jednotky v Evropû, s níÏ 6. ãervence 1945 projíÏdí Plzní. O
mûsíc pozdûji se Ïení se svojí láskou Jifiinou. UÏijí spolu
svou rodnou zem jen tfii roky -  pÛl roku po komunistickém
puãi odcházejí do exilu. 28. záfií 1949 odplouvají do
Kanady.  JestliÏe si nûco v Kanadû dovedlo získat
Moravcovu lásku, byla to nepochybnû kanadská pfiíroda,
která mu dovolila, aby se vûnoval lovu a myslivosti. Také
o tom napsal dvû knihy: Nibowaka - ze vzpomínek
kanadského lovce a Nahanni - s kamerou a udicí kanadskou
divoãinou. V dal‰í knize Kanada - stfiídavû oblaãno popisuje
své  kanadské  zaãátky. âtvrtá kniha Pod tfiemi prapory
podává svûdectví o jeho záÏitcích v druhé svûtové válce.
Bob Moravec byl pravdûpodobnû pfiíli‰ individualista, aby
byl dobr˘m spolkafiem - i jeho pÛsobení v âeskoslovenské
kanadské legii ãasto ústilo ve sporech. ZÛstával sám
sebou za v‰ech okolností. VáÏil jsem si, Ïe se neklanûl u
vrbiãek (je snad to jedním z dÛvodÛ, Ïe skonãil v hodnosti
plukovníka?), Ïe byl ãestn˘m ãlovûkem, a snad nejvíc
jsem si ho váÏil pro jeho tak otevfiené a ryzí vlastenectví.
Ode‰la v nûm jedna z nejpozoruhodnûj‰ích postav na‰í
krajanské komunity. Paní Jifiinû a v‰em ãlenÛm jeho
rodiny vyslovujeme hlubokou soustrast.

***

Marné poselství?
V Novém domovû z 30.7.2007 mne (mimo jiné) zaujal
dopis Martina Bonharda M. Horáková - marné poselství, v
nûmÏ autor (také znám˘ herec) do‰el k závûru, Ïe dokud
se národ nevzpamatuje a KSâM nezakáÏe, odkaz Milady
Horákové a dal‰ích odpÛrcÛ komunistického reÏimu se
obrací v niveã a jejich poselství je marné. MoÏná hlavnû
proto, Ïe jsem o pár desítek let star‰í (ale snad i proto, Ïe
inklinuji k optimistiãtûj‰ímu pohledu na svût), vidím Ïivot v
jasnûj‰ích barvách neÏ pfiítel Martin. Nemyslím si na
pfiíklad, Ïe cokoliv z toho, co udûláme je marné. KaÏd˘
okamÏik se mi zdá klubíãkem, v nûmÏ se proplétají tisíce
a snad miliony nitek ãinÛ a slov dlouhé fiady jedincÛ. Nûkdy
v˘sledkem je tragédie. Jindy se svût posune dopfiedu.
KdyÏ ãerno‰ka v autobuse v nejrasistiãtûj‰ím státu USA

odmítla vzdát se svého sedadla ve prospûch bûlocha,
zahájila fietûz událostí, kter˘ mûl moÏná vût‰í vliv na
strukturu a rytmus amerického Ïivota, nûÏ váleãná vítûzství.
Tryzna za Miladu Horákovou, kterou jsme uspofiádali 2.
ãervence 1953 v divadle ontarijského muzea, byla jednou

z nitek, které nepfiímo vedly k uvedení  pofiadu Marka
Janáãe v Munkovû centru na Torontské univerzitû 27.
ãervna 2007, na nûmÏ byl vystaven portrét Dr. Horákové,
vytvofien˘ Jaroslavem ·ejnohou pro tryznu v roce 1953.
I to, kde se leto‰ní pofiad konal, nebyla náhoda. Pfied

fiadou let ãe‰tí a sloven‰tí krajané (jejichÏ jména jsou
zachycena na desce v místnosti vedoucí k sálu, v níÏ se
leto‰ní pofiad konal) vûnovali Torontské univerzitû znaãné
ãástky. Jejich ‰tûdrost se nám vrací. A tak nevûfiím, Ïe
poselství Milady Horákové a dal‰ích odpÛrcÛ
komunistického reÏimu jsou marná. Myslil bych, Ïe v
základních rysech její (a jejich) poselství jiÏ zvítûzilo: Ïivot
v dne‰ní âeské republice i na Slovensku je nesrovnatelnû
svobodnûj‰í neÏli byl je‰tû v listopadu 1989.

***

Czech and Slovak Theatre Abroad: In the
USA, Canada, Australia and England

Poznámka k cenné kníÏce
V roce 2006 vy‰la v East European Monographs v
Boulder, CO, kníÏka o ãeském a slovenském divadle v
zahraniãí (v USA, Kanadû, Austrálii a Anglii). Kniha,
kterou distribuuje Columbia University Press v New
Yorku, navazuje na program na stejné téma na kongresu
SVU v Plzni v roce 2003 a   vy‰la hlavnû zásluhou
profesorky Vûry Bofikovcové, která knihu redigovala a
která divadlu (jako hereãka, reÏisérka, pfiekladatelka a
uãitelka na Washington American University)  vûnovala
znaãnou ãást svého Ïivota. Autory pfiíspûvkÛ jsou:
Vûra Bofikovec Czech and Slovak Theatre in the USA;
Vít Hofiej‰ Czechoslovak-American Marionette Theatre:
Fifteen Years of Adventure; Josef âermák Czech and
Slovak Theatre in Canada; Markéta Goetz-Stankiewicz
Please Share My Regards with Messrs. Havel and
Kohout... Czech Theatre Encounters the Canadian
Audience; Frank J. Safertal a Pavel Král It All Started
with Adolf... A Short History of Toronto’s New Theatre
/Nové divadlo/; Josef Skála Czech Theatre on the
Pacific Shores of Canada: 29 Years of Theatre Around
the Corner in Vancouver; Oliver Fiala Report on Czech
Expatriate Theatre in Australia; Milan Kocourek Czech
Theatre in London.
Je tomu tak i s touto kníÏkou. Ale díky za ni. Zachycuje

kus tvofiivého Ïivota na‰í komunity, kter˘ by jinak mohl
b˘t ztracen. Vedle toho, Ïe tuto kníÏku dala dohromady,
profesorka Bofikovcová napsala i úvodní staÈ o ãeském
a slovenském divadle v Americe. Moji stafieckou je‰itnost
po‰imrala poznámka o newyorském SníÏkovû divadle
a dvou hrách, kter˘mi se divadlo  pfiedstavilo: Noc na
Karl‰tejnû a Svûtapán v Ïupanu. V obou jsem mûl
potû‰ení (jak dosvûdãují fotografie) vystoupit - v Noci
na Karl‰tejnû dokonce jako Karel IV; pak to ‰lo s mojí
kariérou prudce s kopce: ve hfie Svûtapán v Ïupanu uÏ
jsem hrál jenom poboãníka. Ale fotografie (z roku
1951), která mi udûlala opravdu radost je snímek
na‰eho tehdej‰ího torontského souboru ve
Weinbergrovû hfie ·vanda dudák. Hru reÏíroval Josef
Rampáãek, v hlavní roli vystoupil mÛj blízk˘ (dnes uÏ
zesnul˘) pfiítel Jan Marr, v ostatních rolích hráli Mary
Marrová (nevím, jestli uÏ byli manÏeli), Zdenûk Vykoukal,
Vlasta Tichopádová (dnes Waldaufová), NadûÏda
Hradská, ale i Slávinka a Jirka Cornovi. Já jsem hrál
Vocílku. A je‰tû jedna fotografie zachycuje na‰i dávnou
minulost: snímek z pfiedstavení torontského
Slovenského spolku. Na fotografii poznávám jen jednu
tváfi,  Mary (pozdûji a dosud) Marrovou...
O krajanském divadle v Kanadû jsou v kníÏce ãtyfii

statû: o Divadlu za rohem pí‰e mnohostrannû
talentovan˘ profesor Josef Skála; o zaãátcích na‰eho
divadla v Kanadû já, a specificky o torontském Novém
divadle Frank Safertal a Pavel Král, oba zasvûcenû,
kaÏd˘ z nich o fázi divadla, která mu byla nejbliÏ‰í. Jak
ãtu na‰e pfiíspûvky, najednou se mi pfii zmínce té ãi oné
hry vynofií v mysli scéna a já si vzpomínám, kdo ve hfie
hrál a pak hledám v kníÏce jeho ãi její  jméno. Nûkdy
najdu a jindy ne. Hledal jsem napfiíklad jméno RÛÏenky
Zemanové. Nena‰el. Hledal jsem jména jako Milan
Crhák (vystoupil v nûjak˘ch sto rolích). S v˘jimkou
letmé zmínky v mé stati nena‰el. Nena‰el ani jména
Jifiího ·kody, Dá‰i Beláãikové, Martina Bonharda, Zuzky
Borovjákové, Zuzany Novotné, Pavla Nováka. Nûkterá
proto, Ïe na sebe upozornili aÏ po napsání na‰ich
ãlánkÛ, jiná proto, Ïe jsme si nevzpomnûli. Nejsou tam
zaznamenána ani jména lidí, bez nichÏ by divadlo

prostû nebylo: napfiíklad dvû Ïeny, které se starají o
na‰e kost˘my, Jarka ·pejchalová a Jarka Trentchevová;
zvukafi Ivo Mejzr, osvûtlovaã Karel Tamchyna, Vûra
Kohoutová a jiní, na které si ani teì nevzpomínám.
Nikde - a to mne zvlá‰È mrzí - není zaznamenám
pfiíspûvek Mílo Kubíka a jeho Divadla poezie. MoÏná
budou vzpomenuti v pfií‰tí kníÏce o divadle. Bohatû si to
zaslouÏí. Zatím alespoÀ tuto poznámku od ãlovûka,
kterému v‰ichni, s nimiÏ se za více neÏ pÛl století
potulování kolem na‰eho divadla setkal, pfiirostli k
srdci. S jednou v˘jimkou: Du‰an Tóth mi k srdci
nepfiirostl, ale bylo by nepoctivé neuznat jeho pfiíspûvek.
Tóth reÏíroval (pod pseudonymem Duko Kasan) pro
Nové divadlo nûkolik her. Já si dobfie vzpomínám na
âapkovu hru Ze Ïivota hmyzu, v níÏ zvlá‰È zazáfiil
Bohou‰ Máca.
Paní profesorko, díky za knihu!

Josef âermák
***

Pozdrav z Liberce
Nastalo období léta, ‰kolních prázdnin a s nimi pfiichází i
vzpomínky na ãas, kter˘ jsme strávili minul˘ rok i léta
pfiede‰lá v Kanadû. BohuÏel, letos se na v˘pravu do zemû
javorového listu nevydáváme. DÛvodÛ je nûkolik, rádi
bychom Vás seznámili s nûkter˘mi novinkami.
Hlavním dÛvodem, proã se letos v˘jezd nekoná, je práce na
v˘robû multimediálního DVD, v˘ukové pomÛcky pro
základní a stfiední ‰koly pfii hodinách dûjepisu a obãanské
v˘chovy. Se zmûnou vlády v na‰í republice pfii‰la i nová
rozhodnutí, a tak byl ná‰ dvoulet˘ projekt, podporovan˘
ministerstvem ‰kolství, zru‰en, a tím pádem nám nebyly
peníze z ministerstva na v˘robu DVD poskytnuty. Díky této
komplikaci bude v˘roba v˘ukové pomÛcky vyÏadovat více
ãasu, nyní se snaÏíme získat finance vlastními silami. JiÏ
slavíme urãité úspûchy, a tak mÛÏeme v práci pomalu
pokraãovat. Tímto se tedy omlouváme za zdrÏení, se kter˘m
spatfií Ïádané DVD svûtlo tohoto svûta.

Dal‰ím dÛvodem neuskuteãnûní v˘jezdu se stal v˘zkum na
nové pÛdû, kter˘ jsme podnikli na pfielomu února a bfiezna.
âtyfiãlenná skupina na‰eho projektového t˘mu se vydala na
druh˘ konec svûta - do Austrálie. Jakub Hodboì, Jan Goll,
Anna Simbartlová a Janetta Roubková zde strávili tfii t˘dny,
které vûnovali stejné ãinnosti jako v Kanadû. Bûhem této
doby natoãili 24 rozhovorÛ s místními krajany, ktefií pfiijeli
do zemû klokanÛ v 50. letech, a nav‰tívili tfii australská mûsta
Sydney, Canberru a Melbourne. Z materiálÛ, které získali,
vznikne komparaãní studie porovnávající charakteristiky
obou exilÛ z opaãn˘ch koncÛ svûta.

Dále bychom Vás rádi informovali o úspûchu na‰ich
maturantek Markéty Kopalové, Veroniky Poãerové a Lucie
Pelikánové. NejenÏe odmaturovaly s úspûchem a bez
problému byly pfiijaty na své vysnûné ‰koly, ale byly také
ocenûny ãtvrt˘m místem celostátního kola SOâ
(Stfiedo‰kolské odborné ãinnosti) za své historické práce, jeÏ
jsou publikovány v na‰em sborníku Neviditelné obûti
komunismu.

Poãet ãlenÛ projektu se tedy zmen‰il, navíc se budou na
maturitu pfiipravovat Alena âechová s Terezou Liepoldovou,
a tak jsme t˘m doplnili o nové zájemce Janettu Roubkovou,
Jitku Pecháãkovou a Krist˘nu Rissovou. Se zaãátkem nového
‰kolního roku pfiibudou na na‰em gymnáziu noví studenti,
doufáme, Ïe se mezi nimi naleznou dal‰í zapálenci pro
historii, ktefií by se chtûli na na‰em projektu podílet.

Co se t˘ãe nûmecké ãásti na‰eho projektu, o kterou jsme
ná‰ t˘m roz‰ífiili zaãátkem minulého ‰kolního roku, pfiipravuje
se v‰e potfiebné pro v˘jezd do nûmeck˘ch mûst, v nichÏ
b˘valy uprchlické tábory, kvÛli nimÏ se bude dan˘ v˘jezd
konat.

Ke konci srpna nás také opustí Jakub Hodboì. Bude to v‰ak
pouze na rok, kter˘ plánuje strávit studiemi v USA.

Pro získání více informací, fotografií aj. mÛÏete nav‰tívit
na‰e webové stránky http://kanada.gfxs.cz/ .

Doufáme, Ïe se nám podafií pfií‰tí rok nav‰tívit Va‰i zemi,
neboÈ je stále co objevovat, a Ïe se pfii té pfiíleÏitosti setkáme
s Vámi.

S pozdravem z Liberce
Anna Simbartlová - zástupce ãlenÛ projektu Neviditelné

obûti komunismu
âlenové projektu Neviditelné obûti komunismu
Gymnázium F. X. ·aldy
Partyzánská 530/3 Liberec 11  46011
tel.: 482 710 077

***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

Odpradávna moudrost praví,
mluv o poãasí a zdraví

Sedûli jsme s Mervynem na slunné terase kavárny Books&Beans a mudrovali.
Merv mi objasÀoval, proã je kanadsk˘m základním pravidlem slu‰nosti mluvit o
dvou tématech, o poãasí a o zdraví. ¤ekl, Ïe dÛvodem tohoto spoleãenského zvyku
je objektivní fakt, Ïe o zdraví a poãasí urãitû ví kaÏd˘ z osobní zku‰enosti. „…A o tom,
o ãem ãlovûk nûco ví,“ zdÛrazÀoval, „se mluví nejlíp, Ïe ano?“
V tom okamÏiku, jako na zavolání, kolem terasy ‰la mladá Ïena s miminkem, v

jakémsi batohu na prsou a nad sebou (a kojencem) nesla otevfien˘ ãern˘ de‰tník.
Oba jsme sledovali vnadné tvary a Mervyn povzdechnul: „Tady to má‰ v reálu!“
„Co mám v reálu?,“ probral jsem se z lascivního rozjímání o té pÛvabné zadnici.
„Jak jsou lidé v blahobytném novovûku pitomí!“ zesílil Mervyn hlas, kdyÏ Ïena s

miminkem a de‰tníkem zmizela za rohem.
„Aha,“ fiekl jsem, protoÏe máme s Mervynem mnohalet˘ spor, ve kterém Merv

neustále sbírá pfiíklady, jak lidé v prostfiedí materiálního blahobytu víc a více  blbnou;
já mu oponuji, Ïe lidé jsou furt stejní, pouze vûnujeme pitomosti více pozornosti, a
Ïe lovit v baÏinû hlouposti je víceménû moderní kratochvíle z nudy.
Tato rozdílnost názoru, tedy mÛj naivní optimismus o lidech, jak to Merv naz˘vá a

jeho skepse, Ïe blahobyt nám prospívá, vÏdy rozpálí Mervyna do ãervena: „Mluvili
jsme o tom, Ïe základní etika rozhovoru je mluvit o poãasí a o zdraví, které kaÏd˘
osobnû zná, a z této Ïeny mám dojem, Ïe ona neví nic ani o zdraví ani o poãasí,“
fiekl Mervyn a ukázal mi ãlánek na pfiední stránce Globe&Mail.
âlánek informuje, Ïe Kanaìané nemají dosti vitamínu D, tedy katastrofální

nedostatek, protoÏe se vyh˘bají sluneãnímu svitu, po hluãné panice o rakovinû kÛÏe
zpÛsobené ultrafialov˘m záfiením slunce. Autor ãlánku vysvûtluje z vûdecké pozice,
Ïe nedostatek vitamínu D zpÛsobuje desetkrát více rakovin (neÏ ona panika s
rakovinou kÛÏe) a Ïe vitamín D je hlavní anti-rakovinovou obranou. V závûru ãlánku
je v˘zva, Ïe kaÏd˘ Kanaìan má uÏívat 1000 jednotek syntetického vitamínu D
dennû; a ãím má ãlovûk tmav‰í pokoÏku, tím více vitamínu v pilulce má dennû brát
cel˘ rok. Lidem se svûtlou pokoÏkou staãí brát pilulku pfies zimu. „Copak to
nechápe‰,“ zakvílel Mervyn, „Ïe ta mladá maminka by mûla chodit v takovém
slunném dnu v bikinkách a nést nahatého kojence a zahodit ten de‰tník?“
„To je nápad!“ fiekl jsem a v˘znamnû olízl si horní pysk, abych nastolil legraci.

JenomÏe Mervyn nebyl v náladû na promenádu naháãÛ lapajících vitamín D.
„Copak nechápe‰,“ zaãal v˘klad, „Ïe lidé se schovávají pfied poãasím, poãasí

nerozumí, a tím jsou manipulovatelní panikou o globálním oteplování jako krizi?“
„Ale chápu,“ fiekl jsem otrávenû, „leã mi to nevadí, já poãasí a oteplování velebím!“
„Bere‰ syntetick˘ vitamín D, jak tû pouãuje dne‰ní tisk?“
„Neberu,“ pfiiznal jsem. „Trávím dost ãasu chÛzí venku a opalováním na pláÏi.“
„TakÏe tû ta Ïena s miminkem pod de‰tníkem neotrávila?“ optal se.
„VÛbec ne,“ fiekl jsem, „vÏdyÈ byla první, co jsem vidûl jít pû‰ky, a asi je trochu

pra‰tûná.“
Cítil jsem, jak je Mervyn s mou odpovûdí podráÏdûn˘, ale co dûlat? V té chvíli k nám

pfiisednul Jim, a hned po pozdravu fiekl: „Není ten hic dûsn˘?“
„Ani ne,“ fiekl Mervyn, „je to jako na Bahamách; a zadarmo!“ V duchu jsem se usmál,

protoÏe to je moje úsloví v hork˘ch sudbursk˘ch dnech. Jim chytil slinu a vyprávûl
nám, jak byli s manÏelkou (obézní jako je on) na dovolené na Kubû, jak si tam jeho
paní první den zvrtla kotník a strávila dva t˘dny na vozíãku, kter˘ pfieochotn˘
manaÏér kubánského hotelu kdesi vy‰trachal a za mal˘ úplatek v dolarech pÛjãil
Jimovi, aby svou paní vozil na vycházky. Váleli jsme se smíchem, kdyÏ Jim líãil, jak
svou obézní paní v rozvrzaném vozíãku tlaãil v písku,
„Zhubnul jsem o sedm kilo,“ fiekl tlust˘ Jim. „To není k smíchu, kamarádi. Ruplo mi

v zádech, kdyÏ jsem Sylvii zvedal na vozejk, a ta dovolená, kterou jsem si
pfiedstavoval jako válení na pláÏi, se promûnila v robotu, jakou si nepamatuji.“ A
pokraãoval „Vozil jsem Sylvii do mofiské vody, tam jsem ji vyklopil a ona plavala; ale
naloÏit ji mokrou zpátky do vozejku, to byla, pánové, nadlidská dfiina; nûkdy mi dva,
tfii rekreanti pomáhali a oni z toho mûli legraci. Byli jsme tam stra‰nû populární…“
„A co ten kotník tvé paní?“
„Ten je v pofiádku,“ fiekl Jim, „mofiská voda je dûsnû léãivá. To neví‰? A ohromnû

jsme se opálili, protoÏe, kdyÏ jsem Sylvii vytáhnul na pláÏ, tak jsem nemûl dost sil
ji hned odvézt zpátky do hotelu, kdyÏ jí bylo horko.“
KdyÏ ode‰el, Mervyn fiekl, Ïe taková kalamita na dovolené  byla Jimovi prospû‰ná.
„Ov‰em,“ zafilosofoval jsem, „patálie je nejlep‰í v˘uka v kaÏdém pfiípadû.“
„A bez kalamity se nic nenauãíme?“ hodil mi Mervyn vnadidlo.
„Asi ne, protoÏe blahobyt je neãekanû nudn˘, aÏ otravn˘.“
Vyprávûl jsem Jimovi o své spoluÏaãce z gymnázia, která mûla první fiidiãák v na‰í

tfiídû, protoÏe její tatínek byl fieditelem âSD v Ostravû a svoji jedinou dceru Alenku
vozili dennû do ‰koly a ze ‰koly autem T-603, aby se nezkazila. Alenka ov‰em
v‰echny pfiekvapila, kdyÏ ‰la k maturitû tûhotná a nikdo nevûdûl, jak se to pod tím
rodiãovsk˘m dohledem mohlo stát. Na maturitním veãírku, kdyÏ Cinzano Alence
rozvázalo jazyk, nám vyprávûla, jak se ·tûpánem otûhotnûla na Ïínûnkách v
tûlocviãnû. Alenku tatínek vyhodil z domu a tím padl úmysl studovat medicínu, vdala
se za spoluÏáka ·tûpána, a na sjezdu maturantÛ po dvaceti letech vypadala jako
nejspokojenûj‰í matka tfií dûtí a farmáfika na statku u Ostravy. Tatínek jí pr˘ nikdy
neodpustil,  protoÏe mu zkazila Ïivotní plány. Alenka povaÏovala tu kalamitu, jak to
nazval pan otec, za vysvobození.
Mervynovi se vzpomínka líbila a fiekl, Ïe ãlovûk nikdy neví, co ho zachrání.
„Ale více materiálního blahobytu to asi není!“ fiekl a rozlouãili jsme se.

Ross Firla-Sudbury
*** -

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:

NEVLASTNÍ BRATR
Pfiíbûh prÛmûrného muÏe stfiedního vûku, jemuÏ pfievrátí Ïivot vzhÛru nohama jeho

nevlastní sestra, o jejíÏ existenci nemá hrdina do té doby potuchy. Z ãirého idealismu ji
k sobû nastûhuje a ona mu postupnû rozvrátí rodinu a rozloÏí Ïivotní hodnoty. Nakonec
se zoufal˘ bratr rozhodne svou nevlastní sestru zabít. Nepovede se mu to a nemohoucí

sestra mu zÛstane na krku snad aÏ do smrti.
V reÏii P. Slavíka hrají V. Preiss, V. Cibulková, T. Medvecká, V. Kratina,

A.Hegerlíková, F. Nûmec aj.

ÎIVNOSTNÍK
Osudov˘ pfiíbûh jednoho z bratrÛ Libora, kterého jeho podnikavûj‰í bratr vytáhne od

r˘sovacího prkna v továrnû a podpofií ho v podnikání. Pí‰e se rok 1993 a rodí se ãesk˘
kapitalismus. Libor nepatfií k tûm, co chtûjí pfies noc zbohatnout prostû podlehne tlaku
bratra a doby a stane se Ïivnostníkem. Pomalu roz‰ifiuje své aktivity a nezlomí ho ani

drobné krádeÏe, ani vyloupení jeho prodejny. Jan si pofiídí zbraÀ a ta se mu stane
osudnou a jeho Ïivot konãí v tragédii.

V reÏii P. Slavíka hrají P. ¤ezníãek, M. Dejdar, V. Hybnerová, Y. Kornová, F. Nûmec a
dal‰í.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí dva filmy
jako volné pokraãování cyklu Obûti

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



10   satellite  1-416 August 30, 2007Stories

Petr ChudoÏilov - Úpadek mravÛ
Nedávno jsem zde v souvislosti s fiádûním basilejsk˘ch
fotbalov˘ch fanou‰kÛ poloÏil sám sobû fieãnickou
otázku, zda svût pfied nûjak˘mi ‰edesáti lety byl lep‰í
neÏ dnes. Opakuji, ze nebyl. Kapsáfii, bankovní fieditelé
a poslanci tenkrát sice kradli trochu ménû provokativnû
neÏ v souãasné dobû, vyznaãující se liberálním
pfiístupem policie, soudÛ a spoleãnosti vÛbec ke
zloãinu, ale na stranû druhé lidstvo dnes jaksi
pozapomíná na tehdej‰í zku‰enost s nacistick˘mi
koncentráky, komunistick˘mi gulagy a svûtovou
válkou. Lidsk˘ Ïivot tehdy nemûl Ïádnou cenu. Cenu
nemûlo skoro nic.
PfiipomeÀme ostatnû, Ïe kaÏdá historická epocha si
svoje hodnoty nastavuje úplnû jinak, mohl bych to
doloÏit sv˘m maliãk˘m osobním archivem vybran˘ch
zloãinÛ. âernou kroniku jsem proãítal s pinzetou v
ruce jiÏ v nûkdej‰ím âeskoslovensku, ve ·v˘carsku
jsem svého zvrhlého koníãka neopustil. Tak tfieba
Rudé Právo z 30. bfiezna 1976 napsalo: Vrcholem
bezcitnosti byl ãin dvou neznám˘ch muÏÛ, ktefií se
nabídli, Ïe odvedou sedmadvacetiletého nevidomého
obãana z restaurace v Praze 3 na Betlémské námûstí.
V tmavém zákoutí ho v‰ak nûkolikrát udefiili do tváfie
a odcizili mu 200 korun a slepecké hodinky. Z místa
ãinu utekli. Takové zpráviãce by se moderní zloãinec,
shazující své obûti v sudech do Orlické pfiehrady,
shovívavû usmál. Starej Grebeníãek, kdyby byl Ïiv,
taky. Toho okradeného slepce jsem myslím znal,
chodil s kamarádem do nûkdej‰í hospody U zelené
lípy na Starém Mûstû PraÏském. Slepí byli oba, ale
jeden pfiece jenom trochu vidûl a vodil toho úplnû
nevidomého na záchod. Tu a tam vytahovali ty
slepecké hodinky z kapsy a radostnû si spoãítali, Ïe do
uzavírací hodiny stihnou je‰tû jedno pivo.
Obãas si z novin ov‰em vystfiihnu i zprávu, jeÏ
dokládá, Ïe trval˘ úpadek mravÛ je pfiíleÏitostnû
vyvaÏován explozemi dobra. Laskav˘ francouzsk˘
gangster své obûti, postiÏené infarktem v dÛsledku
pfiepadení, poskytl masáÏ srdce a zavolal sanitku. V
japonské televizi lítostivû vystoupil zahradník, kter˘

letos v bfieznu s noÏem v ruce pfiepadl v západní ãásti
Tokia po‰tovní filiálku a ukofiistil 340 000 jenÛ,
neboli 68 000 ãesk˘ch korun. ProtoÏe ho v‰ak
pfiísloveãnû hryzalo svûdomí a také jeho pfiítelkynû
nebyla srozumûna s nelegitimním pÛvodem
jednorázového finanãního vylep‰ení, peníze hned v
kvûtnu vrátil a jako dÛkaz upfiímného pokání pfiidal
10 000 jenÛ pokuty. Poté sám sebe udal na policii.
O geneticky vrozené dobrotû ãlovûka, jeÏ mÛÏe
pfiíleÏitostnû zvítûzit nad stejnû tak zakódovan˘m
zlem, masivnû vypovídá pfiípad, kter˘ se letos v
ãervnu odehrál v Curychu. Devatenáctilet˘ mladík
pfiepadl benzínovou pumpu, ale protoÏe byl zaãáteãník
a zfiejmû i mûkká povaha, neukofiistil vÛbec nic.
Hanebnû utekl, najal si taxíka a zamífiil domÛ do
Basileje. Cestou zaãali lupiã a taxikáfi pfiátelsky
klábosit o Ïivotû. Chlapec si po chvíli postûÏoval na
‰patnû jdoucí gangsterské fiemeslo a pfiiznal, Ïe
momentálnû nemÛÏe za jízdu zaplatit, protoÏe to
neklaplo. Slovo dalo slovo a taxikáfi - pfiedstavuji si,
Ïe to byl sympatick˘ tatík typu Jeana Gabina -
zloãinného chlapeãka s jeho souhlasem odvezl rovnou
na policejní stráÏnici.
PonûvadÏ slu‰nost je úplnû stejnû nakaÏlivá jako
‰patné mravy, mohlo by jednou dojít k lavinovitému
‰ífiení správÀáctví, jakémusi tsunami dobra, jeÏ by se
nevyhnulo ani jisté nejmenované stfiedoevropské
zemiãce pokojnû dfiímající v kotlinû obklopené
horami. B˘val˘ televizní fieditel sáhne do kapsy pro
deset miliard. Policajti vefiejnû oznaãí ãleny Bratrstva
koãiãí pracky, jimÏ se povedlo prstí národní zahrádky
prorÛst aÏ nahoru. Pepa z Hongkongu koneãnû fiekne,
jak to bylo. Komunisti se s trojím magick˘m
odplivnutím pfies rameno odfieknou nejen firmy, ale i
své krvavé minulosti. Vefiejné osoby písemnû
odpfiisáhnou, Ïe uÏ nikdy se nebudou prát pfied
kamerami. Dokonce i ãí‰níci uznají hosty jako lidské
bytosti sobû rovné!

1.7.2006

Psáno pro âRO 6 - Oti‰tûno s vûdomím autora-

Josef Lnûniãka:
Nedokonãená cesta
ManÏelka mi z porodnice oznámila, Ïe
se nám narodil dlouho oãekávan˘ syn.
Je to sice pofiádn˘ kluk, má 5 kilogramÛ,
ale asi se mi nebude líbit, neboÈ má
velmi zmordovan˘ obliãej, jak ho v
porodnici dob˘vali doktofii na svûtlo boÏí.
KdyÏ jsem ho ale za nûkolik dnÛ spatfiil,
pfiivita! jsem ho vfiele i s tûmi modfiinami,
které hned na prahu svého Ïivota utrpûl.
Rostl neuvûfiitelnû rychle. Byl neustale

hladov˘. Poprvé se postavil na nohy na
sportovním hfii‰ti a hned si to vykraãoval,
jako by chodil jiÏ dlouhou dobu. Postavili
jsme k nûmu za nûkolik dnÛ dûtské
jízdní kolo. On na nûho sedl bez uãení
a jel a ‰lapal, ale brzdit neumûl, vletûl
do prvního domu, kter˘ stál pfii cestû.
Ani nefival. Lidé se mu dlouhou dobu
vyh˘bali, jakmile ho na kole spatfiili.
V sousedním domû se na‰im znám˘m

narodil ve stejnou dobu také syn. Dali
mu jméno Martin. Rozdíl byl mezi nimi
pouh˘ch deset dnÛ. Oba chlapci zaãali
chodit spolu na procházky, za ãtyfii roky
se velmi skamarádili a chodili spolu do
‰kolky.
Stalo se jednou, Ïe bezmála cel˘ t˘den

pr‰elo. Posléze se zpod mraãna
vyklubalo slunce: takové mdlé;
znamenalo to, Ïe de‰tivému poãasí není
konec. Petr a Martin sedûli vedle sebe
ve ‰kolce a ve chvíli, kdy byla pfiestávka,
právû je polechtal probleskující sluneãní
paprsek. Vy‰li pfied budovu a to, co
spatfiili, jim vzalo na chvíli dech. Na
obzoru se klenula duha a obloha záfiila
v‰emi moÏn˘mi barvami. Chlapci na
ten neobvykl˘ jev pfiekvapenû zírali,
ústa otevfiená dokofián, oãi vyvalené:
tohle nikdy pfied tím buì nevnímali nebo
nevidûli. To je tak fascinovalo, Ïe si oba
byli v tuto chvíli tak blízcí, jak nikdy pfied
tím. AniÏ co vyslovili, vy‰li dál od budovy,
aby se na tu barevnou oblohu podívali
lépe. U brány na ulici postáli dvû minuty
a nikdo si nepov‰imnul, Ïe se ze ‰kolky
vzdálili. ·li ulicí na námûstí. Pfie‰li
mûsteãko. Vy‰li smûle do polí a luk.
KaÏd˘ dospûl˘ ãlovûk si dovede
pfiedstavit, kdyÏ více neÏli t˘den leje,
jak vypadají polní cesty, pole a louky? A
tito dva caparti si v tom vykraãuji. V
jejich „makoviãkách” se zrodil
„fantastick˘” nápad, kter˘ jen tak dité
nenapadne: „PÛjdeme tak daleko, aÏ k
tûm barvám a kaÏd˘ si na jednu
vylezeme.” Nápad hned uskuteãnili,
pfies oranice, botky obalené blátem, po
lukách; jetel aÏ za u‰ima, zeminu aÏ
nánose. Milá duha stále nedosaÏitelná.
Unikala. Jak dlouho takoví bezmála
pûtiletí chlapci vydrÏí v rozmoklém
terénu pochodovat? A duha stále
vzdálená. NoÏiãky obtûÏkané.
Pro únavu vzdali ten krásn˘ nápad

vylézt na tu krásnou duhu. KdyÏ se
synek doplazil domÛ, umyli jsme ho,
oãistili od trávy, jetele a jiného polního
nefiádu, vyzpovídal jsem ho, jak k tomu
v‰emu pfii‰el.
VÛbec jsem se mu ale nesmál, naopak

jsem váÏnû pokyvoval hlavou, AlespoÀ
kluku bude‰ mít první poznatek v Ïivotû,
i kdyÏ on cítil ve svém nitru zklamáni ze
své nedokonãené cesty.
Ale v Ïivotû to b˘vá nûkdy je‰tû tvrd‰í.

***

Kosmick˘ cyklista
Tento pfiíbûh vznikl v roce 1981, kdyÏ jsem byl prvním rokem v Kanadû. Toto je 7. závûreãné pokraãování.

LVII.
…Jak tak jdu podél cesty, kde ãekají moji
kolegové-stopafii, ktefií jedou z Alja‰ky a vracejí
se na jih nebo na v˘chod. Dlouh˘m ãekáním
jsou apatiãtí a hladoví, nûktefií leÏí podél silnice.
Ptám se jednoho, jak dlouho ãeká. Byl se
psem a fiekl, Ïe na tomhle místû uÏ ãeká na
stop tfietí den. Pak maliãk˘ zlatokop, kter˘
letos moc nenarejÏoval, ale v sedmdesát˘m
tfietím toho bylo za sedmnáct tisíc. Západní
Nûmec, kter˘, aby sehnal práci, se vydával za
Quebeãana. A tak jsem je v‰echny minul a ‰el
aÏ na konec fiady a pofiád dál. Po chvíli mnû
zastavil dÏíp. Byl tam otec, star˘ dfievorubec,
a jeho syn. A tak jsem se s nimi dohodl, Ïe
mají zakázku pro Alja‰ku za 5000 dolarÛ a Ïe
by potfiebovali pomocníka. Dovezli mne do
lesa na pilu a ráno uÏ jsem pobíhal s
Homelitkou po lese.
LVIII.
S vûdomím, Ïe Britské aerolinky mají kvÛli
mnû prÛser v Lond˘nû jsem vybûhl na leti‰tní
plochu, ale bûÏel jsem k letadlu, které vÛbec
nemûlo schÛdky. Zpozoroval jsem to a bûÏel
ke schÛdkÛm bez letadla. Pfiece jen jsem se
zorientoval a vyrazil po leti‰tní plo‰e. V jedné
ruce plakáty a v druhé psací stroj. Den pfied
svat˘m Luká‰em ve 14 hodin 10 minut Léta
Pánû devatenáctistého osmdesátého jsem
dorazil k letadlu a naposled pokynul tûm, ktefií
mne doprovázeli. AniÏ bych chtûl, jsem se
postaral o poslední praÏskou klauniádu.
Nazval bych jí Komensk˘ s psacím strojem
opou‰tí vlast na ruzyÀském leti‰ti. Jan Ámos
by mi to jistû odpustil, ten mûl smysl pro
humor.

LIX.
Znovu proletûl nebesk˘ cyklista kolem hvûzdy,
kterou objevil a zavadil levou ‰lapkou. V jejím
krásném duhovém povrchu zanechal r˘hu.
Bylo to jako jizva na dûtské tváfii. A opût musel
do smyku.
LX.
Zase jsem se octnul ve snu doma. Nûkde
poblíÏ maìarsk˘ch hranic. Byla tam nûjaká
svatba a pfiená‰elo ji mnoho rozhlasov˘ch
stanic v pfiímém pfienosu do celého svûta.
V‰ichni tam mluvili maìarsky a v‰e to bylo v
jakési mlze, najednou pfii‰la Vûra a fiekla:
„Mluvila jsem s Milenou a fiekla jsem jí to.“ A
já se zeptal: “Co?” Ale jakmile jsem vyslovil to
slovo, probudil jsem se opût uprostfied lesa
na Yukonu. Bylo ráno 1. srpna 1981.
LXI.
Vstoupil jsem do letadla a vysvûtlil, kdo
zpÛsobil zdrÏení. Za chvíli kapitán Smith
odstartoval a já vidûl, Ïe kdosi mává na
leti‰tní vyhlídce vedle leti‰tní plochy. Letadlo
se zvedlo a já mûl pod sebou Louny nebo
Most a díval jsem se dopfiedu. Za chvíli uÏ
budu mluvit s Evou a budu v Lond˘nû.
LXII.
V Baltimoru, kde jsem marnû hledal dÛm
Edgara Allana Poa, jsem pak veãer v hospodû
vykládal vtip o pilífiích socialismu. Naklonil se
ke mnû kdosi od vedlej‰ího stolu: „Pan
zapomÀal albanskij kozmopolitizm!”
LXIII.
Pfii dal‰ím obletu se podafiilo cyklistovi témûfi
pfiistát, ale nechtûl poniãit hvûzdu, proto se
pfied tím vyklonil doprava. Zaãal ztrácet
rovnováhu a musel ‰lápnout do pedálu. Jeho

kolo nabralo opût rychlost. Na hvûzdû zÛstala
malá skvrna.
LXIV.
Jednou ráno, kdyÏ jsem byl hrd˘ na to, jak
jsem se nauãil zacházet s motorovou pilou
znaãky Homelite, jel sem jako fretka. Tak
pfiesnû v ten okamÏik moje p˘cha byla
potrestána a najednou z mé pily vy‰lehly
plameny. Zaãal jsem hasit svojí montérkovou
bundou. CoÏ bylo více ménû pouze morální
ha‰ení, pfiedem pfiedurãené k neúspûchu.
Zavolal jsem dfievorubcova syna Glena, kter˘
zaãal jeãet, Ïe to vybouchne. Zajel tam s
traktorem na pfiibliÏování dfieva a pilu zvedl do
vzduchu. Skoãil jsem pro minimax a podle
návodu z âech jsem nejprve uhasil les a
potom zbytek pily. A tak jsem pfii‰el o v˘robní
nástroj. Odpoledne pfiijel nakláìák a odvezl
zakázku za 5000  dolarÛ na Alja‰ku. Já obdrÏel
10 procent zisku a vydal se do Ottawy s tím,
Ïe to obãíhnu v Yellowknifu a v Edmontonu.
LXV.
Teì trochu povídání o krátk˘ch vlnách: Ve
Virginii byla sly‰et dobfie sly‰et Praha, v New
Orleansu Svobodná Evropa, na Yukonu Tokio
rusky, Deutsche Welle ãesky a holandsk˘
rozhlas anglicky. Nûkdy je sly‰et v Kanadû
Kanada a témûfi v‰ude je sly‰et Hlas Ameriky,
první ranní vysílání (ãesky).
LXVI.
Vydal jsem se opût na cestu. Na batoh jsem
si pfii‰il opût ãeskoslovenskou vlajeãku, aãkoliv
to zatím nebylo k niãemu, rozhodl jsem se, Ïe
budu ãekat. Dorazil jsem do Fort Nelsonu,
kdyÏ mnû zastavil mikrobus. K mému
pfiekvapení spustili slovensky, ale byl to
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originální ãesko-slovensk˘ pár. Jeli z Alja‰ky
do JiÏní Ameriky. On byl Slovák a ona byla
âe‰ka, Ïili v západním Nûmecku. Popovídali
jsme. Veãer jsme udûlali oheÀ a ráno jsme
za‰li je‰tû do hospody. V Dawson Creeku
jsme se roze‰li. Oni jeli na jih a já opût na
sever do Yellowknifu. Slíbili mi, Ïe mi po‰lou
pohled ze Salvadoru, jestli budou mít na to
ãas.
LXVII.
Yellowknife nebo-li Îlut˘ nÛÏ má své jméno
podle toho, Ïe si zde Indiáni krájeli chleba
mûdûn˘mi noÏi. Na kfiiÏovatce ulic 50 ST a 52
AVE jsem nalezl zprostfiedkovatelnu práce.
Práce bylo dost, ale nebylo tam kde bydlet a
pak spûchal jsem do Ottawy. Musím se uÏ
také nûkdy podívat po Kim-Hue. Chci vidût
Kanadsk˘ pohár  a chci zaloÏit firmu. PoblíÏ
Edza jsem vidûl Indiána, kter˘ chytil bûhem
pÛl hodiny pût velk˘ch ryb. Jednu mnû nabízel,
ale nemûl jsem ani sirky na rozdûlání ohnû.
Tam u cesty byl tábor pilotÛ, ktefií hlídali s
helikopterou les proti poÏáru a jelikoÏ jsem do
Edza pfiijel s jedním mechanikem, tak jsem
tam zapadnul na mejdan. No málem se mi
podafiilo stopnout helikoptéru. Co by bylo za
pût set bodÛ. Ráno jsem s jedním z nich dojel
aÏ k McKenzieho fiece, kde je pfievoz a dostal
jsem se aÏ do severní Alberty. Jako pilot byl
zfiejmû dobr˘, ale v zemûpisu to bylo slab‰í.
Myslel si, Ïe Vancouver je hlavní mûsto Britské
Kolumbie. Tak jsem ho udivil tím, Ïe za hlavní
mûsto povaÏuji Viktorii. KdyÏ jmenoval hlavní
mûsta kanadsk˘ch provincií, tak se asi ãtyfiikrát
strefil a v˘chod Kanady mu byl ‰panûlskou
vesnicí.
LXVIII.
Po ãtyfiech dnech v Lond˘nû jsem pfiistál v
Torontû. Na leti‰ti mne ãekal nûjak˘ pán:
„Pojedete se mnou do Kitcheneru.“ Tak pfiece
jen bude nûco pravdy na tom, Ïe mne ‰oupnou
do lágru, jak mnû slibovali hradeãtí estébáci.
Místo toho jsme zastavili u jednoho z rodinn˘ch
domkÛ, jak˘ch je v Ontariu bezpoãtu. Bylo o
pût hodin ménû neÏ v Lond˘nû a tak jsme
zasedli k spoleãné veãefii. No a pak se pilo. A
já jsem chtûl dokázat své kvality, coÏ se i
podafiilo. A kdyÏ to trvalo druh˘ den, tak uÏ
jsem nebyl tak dobr˘. KdyÏ jsem jel tfietí den
dûlat interview na místní univerzitu, zastavili
jsme na univerzitním parkovi‰ti a já místo
poÏadovaného rozhovoru hodil ‰avli. Bylo to
mé první faux pas v Zemi javorového listu.
LXIX.
Do Edmontonu jsem jel s jedním elektrikáfiem,
kter˘ dûlá na naftov˘ch vrtech. Z auta zavolal
své Ïenû, Ïe bude mít hosta a mnû fiekl, Ïe
veãer nûco vypijeme a ráno, Ïe mû manÏelka
vyhodí na v˘padovku. A tak jsme zajeli k ním
domÛ, kde jsme hráli takovou hru, kterou
jsem pfied tím vidûl jen v Bulharsku. Pak jsme
vyrazili na tekilu do stfiedu mûsta. A kdyÏ jsem
o pÛlnoci relaxoval pfii ponûkud hlasitûj‰í
hudbû, nad‰en tím, Ïe jsem ve svobodné
zemi, ozvalo se zazvonûní. Byla to
edmontonská policie. Pok˘vali hlavou a fiekli,
Ïe je to dobr˘ nápad pustit si o pÛlnoci
gramofón naplno. Tak jsme to na chvíli zeslabili
a mÛj pfiítel pouãil celou spoleãnost, Ïe kdyÏ
zazvoní policie, tak nikdo nesmí fiíci „Come
in!“ Pak Ïe by mohli probûhnout cel˘ byt, ale
takhle kdyby to udûlali, tak by to bylo proti
zákonÛm. Relaxace v‰ak byla naru‰ena tímto
tvrd˘m zápasem za lidská práva a my jsme
jeli domÛ. Smyl jsem prach ze
Severozápadních teritorií. Ráno zaãínala jeho
synovi letní fotbalová ‰kola a jeho manÏelka
mne odvezla na v˘padovku za Edmonton. 40
km za Edmontonem jsem chytil stop aÏ do
Thunder Bay v severním Ontariu, coÏ byl
nov˘ rekord. 2020 kilometrÛ. Jeli jsme to dva
dny pfies Saskatchevan, kde není absolutnû
nic, kromû roviny a jedné kfiiÏovatky a pfies
Manitobu, která není o moc lep‰í. Pak pfii‰lo
nádherné severní Ontario.
LXX.
„V nedûli vás vezmou známí do Ottawy, kde
budete chodit do ‰koly.“ Octnul jsem se tedy
v Ottawû. Jednou v t˘ ‰kole na chodbû jsem
potkal milou Vietnamku, která se mne ptala,
jestli nechodím do tfiídy s jejím bratrem. Byla
to Kim-Hue.

LXXI
Celou noc jsem fiídil Datsuna nûjak˘ch
AmeriãanÛ z Utahu, ktefií jeli do Toronta. A
druh˘ den veãer jsem dorazil do Ottawy.
VyloÏili mne na Bronsonu a já se objevil
‰pinavej u Kim-Hue. Právû s nûk˘m
telefonovala. Nabídla mi kafe a byla velice
milá, nebyla to její pfiirozená milost.
Následovala magická vûta, Ïe budeme jen
pfiátelé a já pochopil, Ïe je  v‰e opût v prdeli.
Pfiíli‰ dobfie znám tenhle okamÏik, kdy dívky
se stávají Ïenami a jsou neoslovitelné.
LXXII
Za své cesty jsem urazil 29 426 km autem. Z
toho s Michalem 2 333. S Barbarou a Rafaelem
1 504. Pfiipoãteme-li k tomu 1 000 km  letadlem
z Baltimoru do Jacksonvilu, ostudn˘ch 150
km z Mobilu do New Orleansu autobusem a
12 km trolejbusem v San Francisku, 40 km
podzemní dráhou v New Yorku, ve
Washingtonu a v San Francisku, dal‰ích 60
km nadzemní dráhou v San Francisku, a

tramvaj, lanovku a loì ve stejném mûstû, pak
je to hodnû pfies tfiicet tisíc.
A to jsem zapomnûl na vlak. Ano, musím se
pfiiznat k dal‰í ostudné vûci.  Jel jsem vlakem.
Bylo to z Long Islandu do New  Yorku; na
naléhání pfiátel jsme pouÏili vlaku, protoÏe se
v NY nedá zaparkovat. NejenÏe se mnû
vybavily v‰echny horory z dûtství pfii
nûkolikahodinové cestû, ale v NY se nám
stalo totéÏ, co kdysi pfii návratu z Krkono‰ do
Prahy v Staré Pace. Dorazili jsme pfii odjezdu
na jiné nádraÏí a tak jsme pfiijeli na Long
Island v pÛl tfietí v noci. V Staré Pace to tehdy
bylo trochu jinak, tam jsme ãekali tehdy pouze
na jiném  nástupi‰ti, ale efekt byl stejn˘, Ne,
je‰tû jsem nevyspûl natolik, abych byl schopen
jezdit vlakem.
LXXIII
A tak jsem se usadil u jednoho ¤eka v levném
pokoji. Mám peníze a byt do konce záfií. Pak
moÏná opût na sever. Ale musím vyrazit dfiív
neÏ zamrzne McKenzieho fieka.

LXXIII
Najednou vidûl nebesk˘ cyklista, Ïe nemÛÏe
pfiistát na této malé hvûzdû, aby ji nepo‰kodil.
Je‰tû jednou se pokusil k ní pfiiblíÏit, a pak se
opût zvednul v klipsnách a vydal se na svoji
nebeskou pouÈ. A tûm dole vyprávûl o malé
hvûzdû, o kterou zavadil. A pfii tom vûdûl, Ïe
není daleko doba, kdy nejnovûj‰í technika
tuto hvûzdu objeví a vy‰le tam svého
kosmonauta, kter˘ bude zkoumat r˘hu, kterou
tam zanechala jeho ‰lapka, kdyÏ ji míjel.
Radûji nemyslel na to, jak tahle hvûzda bude
vypadat po tom, aÏ bude prÛzkum dokonãen
a hvûzda bude zanesena do v‰ech hvûzdn˘ch
atlasÛ. ·lapal dál na svém velocipedu a
dûkoval Bohu za tuto hvûzdu. Nevûfiil v Boha
tolik, aby za ní dokázal prosit.

New Orleans, Whitehorse, Watson Lake a
Ottawa 6.6.81-28.8.81

Dopsáno ve 12:00 hodin.
***—
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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.15.satellite1-416.com

www.15.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com
***

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080
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Fiddler’s Dell Bar & Grill
hledá servírku na ãásteãn˘ i

pln˘ úvazek.
K obsluze u baru i v sále.

Volejte:
Joe Karol: 416/767-8882

1713-17

Pfiíprava na ME
 Bída! âe‰i v kvalifikaãním

testu vyhofieli
Rakousko-âesko 1:1 (0:1)

VídeÀ-právo/Malina-Bída a zoufalství! âesk˘
t˘m pfied podzimním vyvrcholením kvalifikace
vãera v pfiátelském utkání ve Vídni pfiedvedl
trapn˘ v˘kon. Bez nápadu! Bez invence! Bez
bojovnosti!
Jen nástup byl dobr˘. Hlavnû v ofenzívû.
Jarolím na‰el zleva Baro‰e, ale jeho stfielu
Manninger vyrazil. V 7. minutû po centru
Ujfalu‰iho zprava hlaviãkoval Baro‰ do bfievna.
Standfest, strÛjce rakousk˘ch ‰ancí záhy
posadil hosty na konû, kdyÏ ne‰Èastnû pfiiÈukl
míã pfied velk˘m vápnem Jarolímovi, jenÏ
balón prostrãil ke Kollerovi, stfiílícímu neomylnû
devûtaãtyfiicát˘ reprezentaãní gól, kterému
tleskal i prezident Klaus, pfiítomn˘ na stadiónu.
JenÏe to bylo jediné, na co se hostující t˘m
zmohl. Bez zranûného ‰pílmachra Rosického
totiÏ nikdo nevnesl na hfii‰tû my‰lenku, invence
a moment pfiekvapení absolutnû chybûly.
Bylo jen ‰tûstí, Ïe BrücknerÛv t˘m narazil na
slabé Rakousko, které po pfiestávce dlouho
dokumentovalo marnost. Proti zataÏené ãeské
defenzívû se nemohlo prosadit.
Staãil v‰ak jedin˘ záblesk t˘mu pofiadatelské
zemû ME a s âechy bylo zle. Stranzl naãapal
kfiíÏn˘m pasem v nedbalkách Zápotoãného,
debutant Harnik zpracoval balón na prsou a
dûlovou ránu levaãkou zastavila aÏ síÈ za
âechov˘mi zády. Raku‰ané skórovali po 383
minutách!
âesk˘ t˘m pfied blíÏícím se vyvrcholením
kvalifikace, v níÏ narazíme 8. záfií na San
Marino a o ãtyfii dny pozdûji na Irsko (zápasy
Slovensko-Irsoko 8.9., a âR-Irsko 12.9. vysílá

Kocian nehºadal útechu
Slovensko - Francúzsko 0:1 (0:1)

Trnava-sme/Jurkoviã-Najsympatickej‰í posun
v slovenskej reprezentácii vyjadril po prehres
Francúzskom 0:1 v Trnave tréner na‰ich
futbalistovJán Kocian: „DosÈ bolo ute‰ovania
sa, v ãom sme súperovi staãili, musíme sa
nauãiÈ vyhrávaÈ,dávaÈ góly.“
Proti Francúzom by nám zrejme ani nejak˘
‰Èastn˘ gólik nepomohol, finalisti posledného
svetového ‰ampionátu mali jasnú prevahu na
kaÏdom poste.
R˘chlonohí technici okolo kapitána Vieiru
nejavili známky enormnej námahy. Dá sa
predpokladaÈ, Ïe v prípade potreby by roztoãili
ìal‰ie akcie s gólov˘m koncom. I keì dosÈ
sebavedomí hostia sa tieÏ nedopracovali ku
gólu z hry.
Priateºsk˘ charakter zápasu Kociana dozaista
posmelil vybraÈ ofenzívne profilovan˘ch
stredopoliarov, z ktor˘ch defenzívny bol na
papieri iba Marek âech. Aj ten v‰ak dokázal
loptu potiahnuÈ dopredu a staãil aj vystreliÈ.
Hoci na‰i kreatívni mladíci v strede Sapara s
Ham‰íkom naznaãili, Ïe sú schopní sa
individuálne uvoºniÈ, ich súãinnosÈ e‰te
nemala a ani nemohla maÈ takú úroveÀ, s
akou si v strede poºa toãili ÈaÏisko hry Francúzi.
Otázne ostáva, ãi sa Kocian nemal odhodlaÈ
k druhému hrotovému útoãníkovi. Vittek bol
vpredu osamoten˘. Navy‰e nie je novinkou,
Ïe pri svojich ‰tartov˘ch limitoch potrebuje
lopty presne do nohy.
Na druhej strane má Kocian pravdu, keì
veºav˘znamne zamieÀa termíny v˘ber za
nábor. Jeho hráãske zdroje sú obmedzené a
ãasto urãujú aj taktiku.
DôleÏité je, Ïe tréner napriek aktuálnej núdzi
mieni pokraãovaÈ v línii kreatívnych
stredopoliarov. Futbal potrebuje góly, trochu
chladné trnavské publikum by urãite viac
pobavila prehra 3:4, ako silené kon‰tatovanie,
Ïe ani po 0:1 sa nemáme za ão hanbiÈ.
Proti francúzskemu obrovi naozaj nie, ale v
kvalifikácii nás najbliÏ‰ie ãaká Írsko, vzápätí
Wales. Proti nim uÏ nebude platiÈ, Ïe patrilo
by sa daÈ aj gól. Tam musíme.
Gól: 39. Henry. Pred 13164 divákmi
rozhodoval Jegorov (Rus).

***

Liga mistrÛ:
Slavia vítûzí nad Ajaxem
Slavia - Îilina 0:0, na pok. kopy 4:3

Praha-sme/Vojtech Jurkoviã-Îilinãania sa
rozlúãili s futbalovou Ligou majstrov dôstojne.
Ch˘balo im ‰Èastie ·koda, ale keby neexistuje.
Keby po mr‰tnom zákroku brankára Ïilinského
Kuciaka, ktor˘m zne‰kodnil úvodnú penaltu
slavistu Vole‰ãáka, v‰etci nasledujúci
Îilinãania v jedenástkovom rozuzlení trafili, v
stredu by nastúpili v Amsterdame proti Ajaxu.
V tomto jedinom momente bol slovensk˘

majster v dvojzápase druhého predkola Ligy
majstrov so Slaviou reálne bliÏ‰ie k postupu.
Medzi dvanástimi tisíckami divákmi na
Strahove by bolo poãuÈ cinknutie ‰pendlíka o
zem.
Ale keby neexistuje ani vo futbale. ·trba

prekopol, ·tyvar trafil loptu do rúk Vaniaka,
Vomáãka poslal poslednú nádej do neba.
Slovenskí futbaloví majstri boli po zápase

sklamaní, ale drahé pohárové stop zná‰ali
férovo. Viacerí sa zhodovali, Ïe postúpil
‰Èastnej‰í, no nik nepovedal, Ïe slab‰í. Aj
tréner Pavel Vrba priznal, Ïe postup je
spravodliv˘, lebo Slavia lep‰ie zvládla
závereãn˘ boj nervov.
Îilina v dvojzápase so Slaviou obrátila naruby

predsudky. Pred ním sa v‰eobecne

spochybÀovala odolnosÈ jej obrany a v
skutoãnosti M·K nedostal z hry jedin˘ gól.
Odvetu na Slavii zvládol bez jedinej karty.
Na druhej strane najsilnej‰ia zbraÀ ·o‰onov-

útok - nevyprodukoval gól, ão zasa oslabuje
ich ãasto glorifikovan˘ útoãn˘ potenciál.
NieÏeby ho so Slaviou nemali, i‰lo o to, ão im
súper dovolil. Do ‰estnástky ich PraÏania
pú‰Èali v˘nimoãne. V prvom zápase Îilina
netrafila bránku ani raz, v odvete mieril medzi
Ïrde len volej JeÏa, Belákove pokusy zdiaºky
vyzneli platonicky. Gólová bola ‰anca Bre‰ku
v závere, no lopta i‰la tesne vedºa.
Kuciak mal v oboch zápasoch oveºa viac

práce. Iba kapitánovi Vlãekovi zne‰kodnil v
hre päÈ tutoviek. Imaginárny futbalov˘ reÏisér
v‰etko vypointoval tak, Ïe postupovú penaltu
premenil práve Vlãek.
Îilinsk˘ tréner spomínal preÈaÏenosÈ z

programu, slavistick˘ nerozohranosÈ.
Obaja si to mohli odpustiÈ, sú povaÏovaní za

progresívnych profesionálov.
Prv˘ zápas 0:0, postúpila Slavia. Pred 11

222 divákmi rozhodoval Gomes (Port.), Ïlté
karty: ·micer, Necid.

***

·ok v Amsterdamu:
Kalivoda penaltu dal,

Vaniak chytil!
Úvodní duel 3. pfiedkola LM:

Ajax-Slavia 0:1
Amsterdam-právo-To je slibné! Ligu mistrÛ
mají fotbalisté Slavie na dosah! Porazili slavn˘
Ajax na jeho pÛdû, ale aby byli úspû‰ní a pfii
‰estém pokusu dosáhli poprvé na k˘Ïené
milióny z prestiÏní soutûÏe, musí zvládnout za
dva t˘dny i odvetu doma na Strahovû.
V pekelné drama s nádhern˘m koncem pro
slávisty se mûnila první bitva tfietího pfiedkola.
Famózní Vaniak ve slávistické bránû magicky
stahoval v‰echny rány, zlikvidoval i penaltu
stfielecké hvûzdy Huntelaara. Kalivoda na
druhé stranû pfii stejné v˘hodû v 76. minutû
nezaváhal. Zaskoãení domácí fandové ve
zpola zaplnûné arénû pískali, ãtyfii stovky
pfiíznivÛ Slavie zaÏívaly extázi. Ne z pachu
„trávy“ v Amsterdamu témûfi v‰udy
pfiítomného. „Ho‰i dûkujem,“ znûlo z hledi‰tû
pfii dûkovaãce.
Ajax tlaãil. Po hodinû hry Krajãík neuklidil
jeden z centrÛ do bezpeãí a Kennedyho ránu
Vaniak nohama staãil vyrazit na roh. Pak po
Tavaresovû zákroku pfiihrál pád v ‰estnáctce
Suárez - penalta! Ale Huntelaar Vaniaka
nepfiekonal. Gólman stfielu mífiící na jeho
pravou stranu vyrazil. Ale pfii‰ly dal‰í divoké
chvíle. Suárez propálil Vaniaka, jenÏe Such˘
byl vãas na brankové ãáfie a odvrátil.
Náhlá pfieháÀka jakoby pfiinesla Slavii ‰tûstí,
aã podle pfiedpovûdí nemûlo pr‰et a delegát
utkání nechal hrát pod otevfienou stfiechou
arény. K bránû pospíchajícího Jandu srazil
Emanuelson a sudí po kratiãkém váhání nafiídil
penaltu. Kalivoda míã poslal k tyãi po
Stekelenburgovû levé ruce. Obrana dál byla
pevná. Ale v odvetû ji ãeká je‰tû tûÏká zkou‰ka.
Ani v˘hra 1:0 v Donûcku kdysi na postup
nestaãila... Branka: 76. Kalivoda z penalty.
Rozhodãí Meyer (Nûm.), Ïluté karty Colin,
Heitinga - Vlãek, Tavares, ·enkefiík, 30 000
divákÛ, poloãas 0:0.
Ajax: Stekelenburg - Emanuelson, Stam,
Vermaelen, Colin - Kennedy, Gabri, Suárez
(72. Urzaíz), Heitinga - Huntelaar, Rommedahl
(82. Sarpong).
Slavia: Vaniak - Krajãík, Such˘, Brabec,
DfiíÏìal - ·enkefiík, Kalivoda (80. Vole‰ák),
·vec, Tavares, Janda (86. Belaid) - Vlãek
(90. Gaucho).

***

Jen jeden dobr˘ poloãas
na Arsenal nestaãil

SPARTA-ARSENAL 0:2
Praha-právo/J. KrÛta-Sparta se po prohfie 0:2
s Arsenalem v úvodním duelu 3. pfiedkola
fotbalové Ligy mistrÛ vrátila z v˘‰in zpátky na
zem. Ukázalo se, Ïe jeden velmi dobr˘ poloãas
na profesorsky hrajícího soupefie prostû
nestaãí.
Taková je realita, odveta uÏ bude sehrána jen

z povinnosti. Sparta do spoleãenství jménem
Liga mistrÛ neproklouzne. „V˘sledek z
domácího zápasu je pro nás velmi krut˘, ale
kdyÏ dokáÏeme dát góly, mÛÏe se stát cokoliv.
O pfiekvapení se urãitû je‰tû pokusíme,“
neházel trenér Michal Bílek flintu do Ïita.
Arsenal mûl problémy moÏná v první pÛli. Ale
kdyÏ brzy po pfiestávce soupefie ubûhal, bylo
zle. Bylo jen otázkou ãasu, kdy pfiijde gól. „Je
obrovská ‰koda, Ïe jsme prohráli. Prvních
‰edesát minut jsme pfiedvádûli vynikající
v˘kon,“ uvedl Bílek.
Spí‰ za okopávanou neÏ fotbal oznaãil zápas
britsk˘ tisk. Zatímco od Sparty novináfii tvrdou
hru oãekávali, Arsenal je pfiekvapil, Ïe se
nenechal zastra‰it. „Arsenal se koneãnû
rozhodl zbavit nálepky mûkk˘ch bolestínÛ,“
cituje âTK The Guardian. List pfiipomíná, jak
záloÏník Fabregas zpacifikoval sparÈanského
obránce ¤epku, kter˘ pfied zápasem sliboval,
Ïe hráãi lond˘nského t˘mu dostanou
nakopáno. „KdyÏ sly‰el ¤epkovy v˘hrÛÏky,
nebál se a ukázal mu, jak moc fotbal bolí...“
Branky: 72. Fabregas, 90.+2 Hleb. Rozhodãí
Cantalejo (·p.).
Pohár UEFA 2. pfiedkolo: Austria VídeÀ
Jablonec 4:2, Mika (Armenie)-PetrÏalka 2:1,
Zlaté Moravce-Petrohrad 0:2.

***

Slovenská CorgoÀ liga
5.KOLO: FC Senec-Spartak Trnava 1:3 (0:1),
FC Nitra-FC ViOn Zl.Moravce 2:0 (0:0), MFK
Ko‰ice-M·K Îilina 2:0 (1:0), MFK
RuÏomberok-Artmedia 0:3 (0:0), Slovan
Bratislava-AS Trenãín 2:1 (1:0), Banská
Bystrica-FK ZTS Dubnica 0:1 (0:1).
6.KOLO: M·K Îilina-FC Nitra 0:0 (0:0), FK
ZTS Dubnica-FC Senec 1:1 (1:1), AS Trenãín-
Spartak Trnava 0:2 (0:2), FC ViOn Zl.Moravce-
Banská Bystrica 3:2 (2:2), Artmedia-MFK
Ko‰ice 0:0, Slovan Bratislava-MFK
RuÏomberok 0:1 (0:0).

TABUªKA
1.Nitra 6 5 1 0 9:2 16
2.Artmedia 6 4 1 1 13:4 13
3.Îilina 6 4 1 1 14:6 13
4.Trnava 6 4 0 2 13:7 12
5.RuÏomberok 6 3 1 2 7:6 10
6.Zl.Moravce 6 3 0 3 6:13 9
7.Bystrica 6 2 0 4 7:6 6
8.Slovan 6 2 0 4 9:9 6
9.Ko‰ice 6 1 3 2 4:7 6
10.Dubnica 6 1 3 2 3:7 6
11.Trenãín 6 1 0 5 6:18 3
12.Senec 6 0 2 4 3:9 2

âeská liga Gambrinus
2.kolo: Baník Ostrava-SIAD Most 5:2
(1:2)13346, Slovan Liberec-Bohemians 1905
0:0,7615, Tescoma Zlín-âeské Budûjovice
1:0 (1:0) 3572,Viktoria PlzeÀ-Sparta Praha
0:0 7887, Teplice-Jablonec 1:0 (1:0) 4950,
Sigma Olomouc-Mladá Boleslav 1:0 (0:0)
5313, Viktoria ÎiÏkov-Brno 3:4 (1:2) 4211,
Slavia Praha-Kladno 2:0 (0:0) 5237.
3.kolo: Jablonec-Mladá Boleslav 1:1 (1:1)
5910, Kladno-Viktoria ÎiÏkov 3:2 (2:1) 2250,
âeské Budûjovice-Slavia Praha 1:2 (0:2)
5978, SIAD Most-Teplice 2:3 (0:0) 7500,Brno-
Viktoria PlzeÀ 0:1 (0:1) 6750, Bohemians
1905 Sigma Olomouc 0:0 6066, Sparta Praha-
Tescoma Zlín 2:1 (0:1) 6944, Baník Ostrava-
Slovan Liberec 3:1 (1:0) 16411.

Tabulka
1. Ostrava 3 3 0 0 10:3 9
2. Teplice 3 3 0 0 6:2 9
3. Slavia 3 3 0 0 5:1 9
4. Sparta 3 2 1 0 3:1 7
5. PlzeÀ 3 1 2 0 2:1 5
6. Brno 3 1 1 1 4:4 4
7. Zlín 3 1 1 1 2:2 4
8. Olomouc 3 1 1 1 1:2 4
9. Budûjovice 3 1 0 2 3:3 3
10. ÎiÏkov 3 1 0 2 6:7 3
11. Kladno 3 1 0 2 3:6 3
12. Bohemians 3 0 2 1 0:2 2
13-14. Jablonec 3 0 1 2 1:3 1
13-14. Boleslav 3 0 1 2 1:3 1
15. Liberec 3 0 1 2 1:4 1
16. Most 3 0 1 2 5:9 1

v Torontu TV Setanta), z Rakouska rozhodnû
Ïádn˘ vytouÏen˘ povzbuzující v˘sledek
neveze. Odstra‰ující je v‰ak v˘kon, jímÏ se
BrücknerÛv t˘m ve Vídni prezentoval.
Opakování takové marnosti by totiÏ rozhodnû
nebylo cestou na finálov˘ turnaj ME, ale do
propadli‰tû.
Branky: 78. Harnik - 33. Koller. Rozhodãí
Iturralde Gonzalez (·p.), bez Ïlut˘ch karet,
24 500 divákÛ.

***


