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70. v˘roãí úmrtí Tomá‰e Garrigue Masaryka

Pﬁátelé, obãas si ãtu ve Va‰em periodiku, dík za nûj. Mám k Torontu trochu zvlá‰tní vztah (mÛj Ïák z rychnovské prÛmyslovky Martin Jelinowicz, vnuk Karla Poláãka, u Vás Ïije, nu
a Richard Krpaã z Vamberka - znám se s jeho maminkou, místostarostkou Vamberka - je generálním konzulem âR u Vás). ByÈ jsem star˘ pán, docela Ïiju aktivnû a dûlám novinaﬁinu
(mj. na www.dolnik.net). A protoÏe je tento mûsíc 70. v˘roãí úmrtí TGM, posílám Vám nûco, co zaﬁazuju do pﬁipravovaného 15. vydání svého DVD prÛvodce na‰ím mûstem (o nûm
www.rychnovskypruvodce.info) - tajnû poﬁízenou fotografií sochy Tomá‰e Garrigua Masaryka z roku 1975, kterou jsem dostal pﬁed pár dny od jednoho obãana. Na ní je vidût, jak tento
artefakt - odvezen˘ v období tzv. normalizace z nedalekého âeského Meziﬁíãí - byl potupnû “uloÏen” na tﬁetím nádvoﬁí kolowratského zámku v Rychnovû nad KnûÏnou s hlavou ovázanou
hadrem. Teì je znovu na svém pÛvodním místû v âeském Meziﬁíãí.
Zdraví Josef Krám

Tak trochu o propagaci a hanobení symbolÛ
V dobû, kdy nastupovala normalizace, tedy na podzim roku
1969, jsem jel odnûkud nûkam stopem. Byla to zlá doba po
období vzdoru a po tom, co komunisti v srpnu rozmetali,
alespoÀ jak si mysleli, jak˘koliv odpor, vkrádala se atmosféra
strachu. Lidi se uzavírali do sebe a to se projevilo i v tom, Ïe
uÏ radûji nechtûli u silnice nikoho brát. I stopaﬁÛm nastaly zlé
ãasy. Po del‰í dobû ãekání mnû zastavilo auto a k mému
pﬁekvapení ﬁidiã mûl vepﬁedu na zrcátku povû‰enou vlajeãku.
V tu dobu policajti pokutovali kaÏdého, kdo mûl
ãeskoslovenskou vlajku. Brali to jako tich˘ projev protestu
proti okupaci. Tento sympaÈák v‰ak nemûl vlajku
ãeskoslovenskou, ale americkou, coÏ byla dvojnásobná
provokace. OkamÏitû jsme se dali do ﬁeãi a on mnû vysvûtlil,
Ïe 21. srpna 1969 dostal pokutu 100 Kãs za hanobení
ãeskoslovenské vlajky, kterou mûl nad volantem. „Pochopil
jsem svou chybu a rozhodl jsem se tímto zpÛsobem hanobit
americkou vlajku. Já tûm americkejm pacholkÛm dám,“ ﬁekl
tento nenapraviteln˘ renegát. Jak dlouho s tím vydrÏel, to
nevím. Byl to na dlouhou dobu jeden z posledních projevÛ
rezistence, kter˘ jsem vidûl.
JenÏe ãasy se mûnily a normalizace pokraãovala. Lidé
nejenÏe nesmûli pouÏívat symboly, které by chtûli, ale bylo
jim nakázáno klanût se komunistick˘m symbolÛm. Jako
jedovaté muchomÛrky po de‰ti se zaãaly objevovat sochy
LeninÛ, tanãíky rudoarmûjcÛ, Klementové, rudá hvûzda byla
nad kaÏdou ‰kolou. Veliãenstvo Kat, jak zpíval Karel Kryl, si
pﬁálo, aby komunistické vlajky vlály i nad církevními budovami
a bohosloveck˘mi semináﬁi. Jeden v˘znamn˘ ãesk˘ psycholog
mi tehdy ﬁekl: „To svinstvo je jedno, ale kaÏdému se nûkdy
jindy obrátí Ïaludek.“

Nejhor‰í na tom bylo, Ïe o otázce svûdomí se rozhodovalo
jaksi administrativnû. Nûjaká úﬁednice rozhodla, Ïe tehdy a
tehdy tam a tam budou viset tyhle a tyhle komunistické
symboly a visely. To jiÏ se psal únor roku 1971 a nad
bohosloveck˘m semináﬁem se objevily okupaãní vlajky. Byli
jsme z toho zdû‰eni a tehdy jsme poÏadovali, aby o tom, co
vlaje z na‰ich oken rozhodovali studenti a vlajky jsme sundali.
Nedostudovali jsme.
Pﬁedkladatelé návrhu na zákaz pouÏívání komunistick˘ch
symbolÛ senátoﬁi Mejstﬁík a ·tûtina tyhle problémy kvÛli
komunistick˘m symbolÛm nemûli. Pokud vím, problémy kvÛli
komunistick˘m symbolÛm nemûl ani nikdo z V˘konného
v˘boru âSSK v Kanadû, kter˘ je podpoﬁil v tomto návrhu a
zaslal na jejich podporu dopis, kter˘ otiskujeme v tomto ãísle.
Snad neprozradím Ïádné tajemství, Ïe jeden ãlen se zdrÏel
hlasování a jeden byl proti. Tím, kdo byl proti zákazu pouÏívání
tûchto symbolÛ jsem byl já. Ne kvÛli tomu, Ïe bych se do nich
po letech zamiloval, ale z principu mnû vadí, kdyÏ nûkdo
zakazuje nebo pﬁikazuje, jaké symboly se mají pouÏívat.
V rozpravû k tomuto zákonu senátor Jaromír Voln˘ (ODS)
oznaãil novelu za „‰patnû sepsané dílo“, navíc za „protiústavní“
s odkazem na postoj Ústavního soudu k obdobn˘m pﬁedlohám.
Do‰lo i na osobní v˘pady. Volného rozãílilo vyjádﬁení jednoho
z pﬁedkladatelÛ, pﬁedsedy senátní Komise pro posouzení
ústavnosti KSâM Jaromíra ·tûtiny (za SZ), kter˘ pﬁiznal, Ïe
novela vznikla z „vnitﬁní potﬁeby signatáﬁÛ“ petice Zru‰me
komunisty.
„Zatímco já jsem sedûl v komunistickém vûzení, tak kolega
·tûtina byl ãlenem Komunistické strany âeskoslovenska,“
prohlásil Voln˘. V souboji obou JaromírÛ vystoupil veãer

senátor ·tûtina v RadioÏurnálu a vysvûtlil, Ïe v KSâ byl
pouze v roce 1968 a Ïe si to kaÏd˘ mÛÏe pﬁeãíst na jeho
webov˘ch stránkách, pak Ïe ale zmûnil svÛj názor a zjistil, Ïe
komunismus je nereformovateln˘.
Celá tato epizoda ukazuje nesmyslnost tohoto zákona, kdyÏ
pﬁedkladatel musí vysvûtlovat, Ïe uÏ tento názor nesdílí a
odvolávat se na své webové stránky, jak to vlastnû myslí
dnes. To má mít skuteãnû kaÏd˘ obãan webové stránky, aby
vysvûtlil, jak to myslel nebo myslí?
Jak chtûjí pﬁedkladatelé tento zákon aplikovat? Bude trestné,
kdyÏ se objeví v exhibiãním utkání ãeskosloven‰tí fotbalisté v
historick˘ch dresech? VÏdyÈ mûli komunistick˘ státní znak s
hvûzdou nad lvem na prsou? A co historické odznaky Sparty
s rudou hvûzdou? Budou se zakazovat v˘stavy, kde se na
plátnû objeví komunistické symboly jako to dûlají ironicky
ru‰tí umûlci Komar s Malomidem? Soudce pak pok˘vá hlavou
a ﬁekne tu skvûlou vûtu: „KdyÏ je to ze srandy, tak to je nûco
jiného!“
A co kdyÏ si nûkdo ze srandy vezme triãko se srpem a
kladivem. A co kdyÏ to nebude ze srandy, ale bude to myslet
váÏnû? Zavﬁeme ho? Dáme mu pokutu. Strhneme to z nûj?
Nebo ho necháme b˘t a kdyÏ ho necháme b˘t, tak proã
bychom tu mûli mít zákon, kter˘ to zakazuje.
Komunistické symboly nikoho nepﬁesvûdãí, aby tímto
zpÛsobem myslel, po rud˘ch hvûzdách na kaÏdém rohu se
nikomu dnes nest˘ská. Nejvût‰í propagace doby normalizace
je v stále rostoucí oblibû Dietlov˘ch seriálÛ, které si tak chválil
svého ãasu dr. Gustáv Husák blahé pamûti, ale proti nim
nikdo neprotestuje.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 10:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30 (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 anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: 905/
712-1200, fax: 905/712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. Farár: P. Dolinsk˘.
BohosluÏby: 9:00 angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby: Jednou mûsíãnû.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Pavel Norbert Rou‰, St. Adalbert
R.C. Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington
L7T 1H2. Tel/Fax.: (905) 635-5763.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20. ﬁíjna 2007 v 17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20.
ﬁíjna 2007 v 10:00
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
21. ﬁíjna 2007 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

Na okraj
Posmrtn˘ dar prof. Oskara
Morawetze âeskému a Slovenskému
sdruÏení v Kanadû
Jsou lidé, kteﬁí do sv˘ch pozemsk˘ch
bra‰en urputnû cpou v‰ecko, co se jim
pﬁichomítne do cesty. A jsou lidé, kteﬁí
cel˘ Ïivot rozdávají z bohatství své du‰e
i z pokladny statkÛ, které získali sv˘m
úsilím. Oskar Morawetz, profesor na
hudební fakultû Torontské univerzity a
slavn˘ skladatel, patﬁí k té druhé skupinû.

V‰em dal hudbu, která pﬁeÏívá (a alespoÀ
jedna skladba, Memorial to Martin Luther
King, zaznûla - v podání nejlep‰ích
orchestrÛ a ãelistÛ vãetnû YO YO MA cel˘m svûtem). KaÏd˘ rok pamatoval
sv˘mi dary na chudé a opu‰tûné. I ve své
závûti myslil nejen na svou rodinu, ale i
na jiné. Mezi tûmi jin˘mi je i âeské a
Slovenské sdruÏení v Kanadû, jemuÏ
zanechal pût tisíc dolarÛ. Vzne‰en˘ dar hodn˘ svého dárce...
***

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 15. záﬁí 2007 do 15. ãervna 2008:

Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu „Steeles West Gymnastics“
601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Steeles Avenue West a Dufferin Street)

Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street,
vjezd na parkovi‰tû z ulice Bicknell Avenue)
Informace:
Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

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

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

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

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

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
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

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

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

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

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.
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Vzpomínka na Jána Str˘ãka
Ján Str˘ãek mlad‰í pokraãoval v odkaze
svého otce Jána Str˘ãka star‰ího v
rÛzn˘ch funkcích ve sboru sv. Pavla a
jako ãlen Masarykova ústavu v Torontu.
Nedávno jsem mezi sv˘mi papíry pﬁi‰el
na dopis (na kter˘ jsem - ale i na pﬁíhodu,
jíÏ se zab˘vá - úplnû zapomnûl), kter˘ mi
v dobû vrcholení “romské aféry” poslal
znamenit˘ a osobit˘ âechoslovák Ján
Str˘ãek. Ján Str˘ãek koncem minulého
mûsíce zemﬁel (ode‰el stejnû ti‰e a
nenápadnû jako Ïil - pouÏívám této
pﬁíleÏitosti, abych se poklonil jeho
památce: byl to dobr˘ a ãestn˘ ãlovûk,
kter˘ udûlal mnoho dobrého).
Dopis je datován 9. ãervna 1998 a zaãíná
typicky str˘ãkovskou poznámkou: V
pﬁípadû, Ïe by ten rómsk˘ nesmysl do‰el
k pﬁelíãení, mohl byste se zmínit, jak Vá‰
podpis jednomu Rómovi zachránil
“slaninu” a pokraãuje popisem, jak pan
Str˘ãek byl v ‰est hodin ráno vzbuzen
plaãícím dûvãetem:“Pane Str˘ãek, prosím
Vás, pojìte dostat mého tatínka z
vûzení...“ Ujistil jsem dûvãe, Ïe dostat
pana Str˘ãka z postele v tuto hodinu je
daleko obtíÏnûj‰í, neÏ dostat jejího tatínka
z vûzení... a hodil telefon pod postel. Ale
pﬁí‰tí vûta je zase jinak typicky
str˘ãkovská: Soudce Ïádal za doãasné
propu‰tûní dívãina tatínka ãástku 2OOO
dolarÛ a já ji po celém Torontû nebyl
schopen najít... aÏ asi sto metrÛ nad
Torontem, nûkde kolem 50. poschodí v
mrakodrapu, znám˘ advokát podepsal
‰ek na potﬁebn˘ch 2000 dolarÛ.
Josef âermák
***

Kalendáfi
29. 9. (so) 18:00
Svatováclavské posvícení
Kostel sv. Václava
***
14. 10. (ne) 11:00
KniÏní trhy na Masaryktownu
***
26. 10. (pá) 20:00
27. 10. (so) 16:00 a 20:00
28. 10. (ne) 16:00
Familie, aneb Dûdictví otcÛ zachovej
nám, Pane
Joseph Workman Auditorium
Nové divadlo
***
27.10. (so) 19:00
Zdenûk Plech a Marcela Groffová
Kostel sv. Václava
Oslava 28. ﬁíjna -Nokturna
***
4.11. (ne) 13:00
Oslava 100. narozenin paní Milady
Baãkovské v kostele sv. Václava
Sokol Toronto
***
7.11. (st.) 18:00
“Prague Night of Glamour”
Hart House
Generální konzulát âR
***
15. 11. (ãt) 19:30
Pﬁedná‰ka na sokolskou tematiku
Kostel sv. Václava
***
25. 11. (ne) 17:00
Kateﬁina Englichová a Milan Brunner
Nokturna
***
8.12. (so) 19:00
Vánoãní poﬁad koled
âs. baptistick˘ kostel
200 Annete St.
***
15.12. (so) 16:00
Dûtská Mikulá‰ská nadílka
Steeles West Gym Club
***
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Nokturna zahájila
Zemlinského kvartetem
Zemlinského kvarteto s ãerstv˘m druh˘m
místem ze svûtové soutûÏe smyãcov˘ch
kvartet v Banffu otevﬁelo sedm˘ roãník
Nokturen na Masaryktownu. Koncert
zahájilo Prvním kvartetem svého
jmenovce Alexandra Zemlinského (byl
‰estnáct let ‰éfdirigentem âeské
filharmonie v Praze). Hudba romantická
v duchu kvartet Brahmsov˘ch a
Beethovenov˘ch, kterou lze velice zﬁídka
sly‰et na bûÏn˘ch koncertech. Skladba
uchvátila posluchaãe precizností a
pﬁednesem. O druhém kvartetu Leo‰e
Janáãka Listy dÛvûrné se napsalo hodnû.
V provedení Zemlinského kvarteta byly
naprosto fantasticky vyzvednuty emoce
a nálady Janáãkovy moderní hudby.
Po pﬁestávce se posluchaãi potû‰ili
Americk˘m kvartetem Antonína Dvoﬁáka,
kter˘ svou melodiãností patﬁí k nejãastûji
hran˘m skladbám. Kvarteto ji zahrálo
pﬁímo mistrovsky a témûﬁ pln˘ sál
restaurace Praha si vynutil pﬁídavek. Tím
byla opût perfektnû zahraná jedna vûta
z Haydnova kvarteta ã. 28.
Tﬁi dny pﬁed Nokturny zahrálo
Zemlinského kvarteto fantastick˘ koncert
v rámci Mozartovy spoleãnosti v kostele
sv. Václava. Témûﬁ zaplnûn˘ kostel sly‰el
skladby Míãovy a Mozartovy. Klarinetov˘
kvintet W. A. Mozarta s klarinetistou
Torontského symfonického orchestru
Joachinem Valdepenasem vyznûl
naprosto vynikajícím zpÛsobem, vyzvedl
tak v˘bornou akustiku tohoto kostela.
Posluchaãi
odmûnili
umûlce
zaslouÏen˘m
a dlouhotrvajícím
potleskem. âlenové Mozartovy
spoleãnosti kladnû ocenili pohostinnost,
akustiku a pﬁíjemné prostﬁedí sv. Václava
v ãele s Liborem ·vorãíkem. kter˘ v˘raznû
pomohl a pﬁispûl tak k velkému úspûchu
koncertu. Zemlinského kvarteto patﬁí dnes
k jednûm z nejlep‰ích na svûtû. Nevím,
zda v blízké budoucnosti je budeme moci
opût sly‰et (zvlá‰tû za cenu, za jakou
byli ochotni hrát) a pﬁedvést nám opût
své vysoké umûní. Bûhem svého pobytu
v Ontariu dostali nabídku do Montrealu
na festival komorní hudby v kvûtnu 2008
a dal‰í turné po Kanadû je plánováno na
únor 2009.
ProtoÏe se oba koncerty tak vydaﬁily,
poﬁadatelé Nokturen se budou snaÏit,
aby nám opût zahráli. Dal‰í koncert
Nokturen bude v rámci oslavy státního
svátku republiky, tentokrát 27. ﬁíjna v
kostele sv. Václava. Urãitû si vzpomínáte
na Panochovo kvarteto loÀského roku,
jak˘ to byl v˘born˘ koncert. Tentokrát
pûvci z Národního divadla v Praze,
Zdenûk Plech a Marcela Grofová, za
doprovodu pianisty Jana Krále zazpívají
úryvky z ãesk˘ch oper, Dvoﬁákovy
Biblické písnû a bude tam i nûjaké
pﬁekvapení.
Pﬁedplatitelé Nokturen mají vstup
zdarma a pﬁedplatné je stále moÏno si
objednat na tel. ã. 416/439-4354.
Zaznaãte si 27.10. v 19 hodin do svého
kalendáﬁe.
M. Krajn˘
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
25.9.2007 v 3:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
11.10.2007
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Czech &Slovak Institutions

Farnost sv. Václava v Torontu
srdeãnû zve na

SVATOVÁCLAVSKÉ
POSVÍCENÍ
V SOBOTU 29. ZÁ¤Í - SEPTEMBRA 2007
v kostele sv. Václava
496 Gladstone Avenue
Toronto
PROGRAM:
18.00 hod. Slavná m‰e svatá
19.30 hod. Veãeﬁe
Taneãní zábava - hraje hudební skupina Mira Letka
Vstupné:
$25.00 do 23. záﬁí 2007
$30.00 po 23. záﬁí 2007
Doporuãená rezervace
Vstupenky po kaÏdé bohosluÏbû v nedûli v kostele
nebo telefonicky: 416/516-1873

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

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

âesk˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

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

Honorary consulate
of the Czech Republic
Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz
Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
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
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Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.

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

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

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
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

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

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

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

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net
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âesk˘ senát ru‰í MDÎ
aj Prv˘ máj
Praha-sme (toh)-Medzinárodnému dÀu
Ïien v âesku odzvonilo. Senát v stredu
veãer schválil a posunul do poslaneckej
snemovne návrh zákona, ktor˘ mení hneì
dva sviatky v strednej Európe spájané s
propagandou totalitného reÏimu.
MDÎ má podºa novely nahradiÈ Sviatok
matiek a 1. máj chcú senátori premenovaÈ
na Sviatok jari a práce.
„Medzinárodn˘ deÀ Ïien komunistick˘
reÏim cel˘ch 40 rokov zneuÏíval na svoju
glorifikáciu pod rú‰kom pripomienky boja
za Ïenské práva,“ cituje nezávislého
senátora Martina Mejstﬁíka, jedného z
predkladateºov novely, spravodajsk˘
server Aktuálnû.cz.
Podºa KSâM ide o vybavovanie si úãtov
s komunistami. „RadovaÈ sa z toho, Ïe
bol vy‰krtnut˘ Medzinárodn˘ deÀ Ïien zo
zoznamu v˘znamn˘ch dní v kalendári, je
hlúpe,“ povedala pre iHNed.cz hovorkyÀa
KSâM Monika Hoﬁení.
Spájanie Medzinárodného dÀa Ïien s
érou totalitného reÏimu v b˘valom
âeskoslovensku povaÏujú ãeskí
komunisti za dôkaz toho, Ïe Martin
Mejstﬁík nepozná historické súvislosti
vzniku tohto sviatku.
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Ústavnoprávny v˘bor v Senáte rovnako
navrhuje zru‰enie DÀa vzdelanosti a DÀa
rodiny. Podºa senátora Josefa Pavlatu
sa tieto sviatky nevzÈahujú k âeskej
republike.
Na Slovensku sa politici naposledy
zaoberali my‰lienkou zmeny v kalendári
v roku 2004. Vtedaj‰í minister práce,
sociálnych vecí a rodiny ªudovít Kaník
navrhoval ustanovenie ìal‰ieho ‰tátneho
sviatku, 28. októbra ako DÀa vzniku 1.
âeskoslovenskej republiky (âSR).
Ministerstvo kultúry vtedy neodporuãilo
poãet ‰tátnych sviatkov roz‰irovaÈ, aj
keì slávenie vzniku âSR ako v susednom
âesku podporovali aj vtedaj‰í prezident
Rudolf Schuster ãi premiér Mikulá‰
Dzurinda.
O dva roky neskôr Ïiadal predseda
ºavicovej strany Úsvit Ivan Hopta zru‰enie
DÀa boja za slobodu a demokraciu. Hopta
vtedy oznaãil 17. november 1989 za
najväã‰í podvod v novodob˘ch dejinách
Slovenska.
***
22.9.2007

Rómov vyhnala z námestia
polícia
NOVÉ ZÁMKY. Na námestie v Nov˘ch
Zámkoch v piatok skoro ráno dorazila
mestská polícia so psami a zasiahla proti
neplatiãom, ktorí po strate obydlia celé

dni trávili rozloÏení pred mestsk˘m
úradom.
„ªudia sa sÈaÏovali na neporiadok pred
radnicou. Okrem toho neplatiãi
neoprávnene
obsadili
verejné
priestranstvo, tak som ich vyzval, aby ho
opustili,“ povedal náãelník mestskej
polície Róbert Major. Ich matrace a
paplóny dalo odprataÈ mesto.
Mestská polícia na‰la spaÈ na námestí
dieÈa a nahlásila to sociálnej kurátorke.
Îiadne dieÈa v‰ak neskonãilo v domove.

***
Kutilové
Praha-právo/J.Hanák-VÏdycky jsem byl
proti tomu, aby se seriózní noviny
popásaly na tom, jakouÏe pﬁítelkyni si
nabrnkl ten kter˘ ãesk˘ politik. Takové
‰Èourání do soukrom˘ch vûcí dluÏno
pﬁenechat bulvárnímu tisku, myslel jsem
si je‰tû nedávno.
Zapomnûl jsem v‰ak na ãeská specifika.
A ta dûlají z vûcí zdánlivû soukrom˘ch
docela hutné politikum. PovaÏme: Máme
pﬁedsedu ODS a pﬁedsedu vlády, jehoÏ
milenkou (to není uráÏlivé slovo) a matkou
jeho
levoboãného
syna
je
místopﬁedsedkynû Snûmovny. AÏ potud
nic zvlá‰tního. JenÏe místopﬁedsedkynû
Snûmovny - orgánu, kter˘ má vládu
kontrolovat - Lucie Talmanová je
soustranicí pﬁedsedy ODS a premiéra
Mirka Topolánka.

Petr ChudoÏilov: O Ïivotû vÛbec
Nedávno mû pozdû v noci na nûjakém nûmeckém
televizním kanále zaujal ãesk˘ film Mistﬁi,
zaznamenávající v tragikomické podobû Ïivot
neveliké komunity na okraji souãasné spoleãnosti.
Mile mû pﬁekvapilo, Ïe film bûÏel ãesky. Jeho
hrdinové, propadající v hokejové horeãce
nacionalismu, identifikaãní protéze lidsk˘ch bytostí,
drcen˘ch poznáním vlastní bezv˘znamnosti, pÛsobili
mnohem pﬁesvûdãivûji neÏ trochu star‰í ãesk˘ filmov˘
kousek Divoké vãely, vycházející z podobného
prostﬁedí. ZatouÏil jsem Mistry vidût je‰tû jednou,
znovu usly‰et v˘kﬁik „Se‰ Cikán, fandí‰ Kanadû!“
Video nemám a mít nechci. Kdysi mi to vyneslo
pﬁekvapenou poznámku ekonomicky úspû‰ného
krajana: „Nemá‰ video? Ty vole, proã si emigroval?“
I domluvil jsem si veãer u ãesk˘ch pﬁátel nedaleko
Basileje, kteﬁí si Mistry pohotovû nahráli. Po shlédnutí
filmu se pﬁi skleniãce debatovalo, pozdûji jen tak
klábosilo o Ïivotû na okraji, je‰tû pozdûji o Ïivotû
vÛbec. Vyprávûl jsem o turecké rodinû, s níÏ se noc co
noc, kromû nedûle, setkávám pﬁi v˘konu svého
vedlej‰ího pracovního pomûru, rozná‰ení novin
abonentÛm.
PÛvodnû mi Turci byli tro‰iãku pro legraci, napﬁíklad
tím, Ïe práci urãenou pro jednoho nûkdy vykonávají
ve dvou i ve tﬁech, ale ãasem jsem pochopil, Ïe za tím
vûzí obrovská solidarita: kdyÏ pr‰í, jeden tlaãí vozík
s novinami, druh˘ strká noviny do schránek a tﬁetí
nad nimi nese de‰tník, aby nezmokli.
Emír se do ·v˘carska pﬁiÏenil. Zpoãátku umûl
“jenom” turecky, trochu ﬁecky a bÛhvíproã pár slov
rusky, po dvou letech si osvojil jakÏ-takÏ
srozumitelnou nûmãinu. Koupil si v tomto poﬁadí
psa, kolo, bundu do de‰tû a elegantní, asi dosti drahé
boty. Hned napoprvé pro‰el tvrdou zkou‰kou a udûlal
ﬁidiãsk˘ prÛkaz, Má velk˘ sen o dobﬁe placeném
místû ‰oféra. Jeho ‰vagrová Fúlia se ve ·v˘carsku
narodila. Po ukonãení hospodáﬁského gymnázia se
chce stát letu‰kou. Má dobrou ‰anci: je velice hezká,
inteligentní, pﬁátelsky vstﬁícná a je s ní sranda. Umí
turecky, nûmecky, anglicky a francouzsky. S

maminkou jménem Hatiãe si pﬁimûﬁenû vûku rád
povídám o chorobách a upadajících mravech. KdyÏ
se mû Turci zvesela zeptají „Jak se má‰?“, mohu si
b˘t jist, Ïe to není zdvoﬁilostní floskule, ale skuteãn˘
zájem o mé osudy za posledních ãtyﬁiadvacet hodin.
Hatiãe je sice mohamedánka od tureck˘ch bﬁehÛ
âerného moﬁe, ale její mateﬁ‰tinou je ﬁeck˘ dialekt.
Otec Gülükin je vlastnû Kurd a suÏuje jej nevyléãitelná
nemoc. Neholdují drogám, náboÏenství berou
zodpovûdnûji neÏ já, ale fanatici to nejsou; nûkdy se
pohádají, obãas mají r˘mu. Mám je rád.
Hostitel, k jehoÏ videu jsem se pﬁizval, inteligentní,
laskav˘, akademicky vzdûlan˘ star˘ pán pÛvodem z
Moravy, kter˘ vût‰inu Ïivota proÏil nejdﬁíve v Latinské
Americe a pozdûji ve ‰v˘carské emigraci, mi
naslouchal s rostoucí nelibostí. “A Ïe tam v Berlínû
Turci zabili tu Ïenskou, to ti nevadí”, prohodil ironicky
na rozlouãenou. Mûl na mysli nedávn˘ pﬁípad
emancipované mladé turecké Ïeny, zavraÏdûné v
Berlínû vlastními bratry, moÏná dokonce i otcem,
ponûvadÏ ode‰la z vynuceného a ne‰Èastného
manÏelství s mnohem star‰ím muÏem. Pﬁípad, kter˘
bohuÏel není ojedinûl˘.
Nûco by se s tím mûlo udûlat. Také ·v˘carsko bylo
poãátkem kvûtna otﬁeseno brutální rodinnou vraÏdou.
Frustrovan˘ manÏel se nedokázal smíﬁit s plány své
Ïeny do budoucna, v nichÏ uÏ pro nûj nebylo místa.
PﬁestoÏe se nalézala ve tﬁetím mûsíci tûhotenství,
zastﬁelil nejen ji, ale i jejího bratra, kter˘ mûl t˘den
pﬁed svatbou, a tûÏce zranil tch˘ni. V zemi, kde je
autÛm mimo dálnici povolena maximální rychlost 80
kilometrÛ, prchal z místa ãinu dvûstûtﬁicetikilometrovou rychlostí. Policie se vzdala
pronásledování, aby neohrozila Ïivoty
nezúãastnûn˘ch úãastníkÛ silniãního provozu. Vrah
potom spáchal sebevraÏdu. Nebyl to ov‰em
krveÏízniv˘ Turek, n˘brÏ ãistokrevn˘ ·v˘car,
povoláním bankovní úﬁedník. Jeho Ïena úspû‰nû
reprezentovala ·v˘carsko v alpském lyÏování.
20.5.06
Psáno pro âRO 6, oti‰tûno s vûdomím autora.
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A to je nûco, co by se dalo nazvat
politick˘m nepotismem, to jest
prosazování osob blízk˘ch, ãesky
rodinkaﬁení. V demokraciích ãeãenského
ãi syrského typu to jistû moÏné je, tam se
dokonce moc dûdí. V kontextu demokracií
evropsk˘ch je to ov‰em nevkusn˘ unikát.
Vadí to nûkomu v âesku? Proã by mûlo,
uÏ jsme si zvykli i na onaãej‰í kutilství.
Nedosti v‰ak na tom. DÛvûrn˘m pﬁítelem
a poradcem premiéra Topolánka je Marek
Dalík. Topolánek by dokonce nebyl ani
premiérem, kdyby mu nespla‰il dva
pﬁebûhlíky z âSSD, na nichÏ souãasná
vláda stojí a bez nichÏ by padla. Vazby
mezi obûma pﬁáteli jsou vskutku tûsné,
dá se ﬁíci, Ïe rodinné. NejenÏe si koupili
byty ve stejném domû. Jak vy‰lo nedávno
najevo, pﬁítelkynû poradce Dalíka prodala
své volvo pﬁítelkyni pana premiéra, ten
hned vydal nûkolik nejasn˘ch vysvûtlivek,
a podezﬁelé okolnosti byly na svûtû. Na
této ani na Ïádné jiné jednotlivosti by ani
tak nemuselo b˘t nic zvlá‰tního.
Dohromady v‰ak z toho vzniká jakési
mocenské perpetuum mobile, které si
vystaãí samo, aniÏ by k pohybu
vyÏadovalo impulzy z vnûj‰ího svûta.
MoÏná, Ïe to mnoha lidem nevadí, já se
v‰ak na to dívám hodnû kﬁiv˘m okem.
V Senátu zase na perpetuu mobile pracují
dva bra‰i, které bych nazval Tomá‰i
¤epky ãeské politiky. Tak jako sparÈansk˘
fotbalista ¤epka nemûl nadûji, Ïe jeho
vztekání nezmûní rozhodnutí sudího, tak
ani Jaromír ·tûtina a Martin Mejstﬁík
nemají nadûji, Ïe by jejich vztekání na
adresu komunistÛ na‰lo sluchu o sudího,
to jest u Ústavního soudu. UÏ po
nûkolikáté se v‰ak snaÏí s pílí ‰ílen˘ch
vynálezcÛ o nemoÏné: donutit jednu z
parlamentních stran, totiÏ KSâM, aby se
pﬁejmenovala. A zakázat symbol rudé
hvûzdy a pﬁekﬁíÏeného kladiva a srpu.
Chápu, Ïe u b˘valého ãlena KSâ a
b˘valého funkcionáﬁe SSM mÛÏe jít o
opoÏdûné vyrovnání se s vlastní minulostí.
Kdyby své úsilí zamûﬁili k zásadnímu cíli,
to jest k eliminaci pﬁíãin, které vedly a

vedou
k
oblibû
pﬁímoãar˘ch
ultralevicov˘ch ﬁe‰ení problémÛ, podpoﬁil
bych je s chutí. Oba senátoﬁi mûli
pﬁíleÏitost se takto projevit, kdyÏ mûl Senát
projednávat takzvan˘ reformní batoh,
kter˘ chud˘m bere a bohat˘m dává.
NevyuÏili toho, takÏe je mohu povaÏovat
pouze za smû‰né kutily.
***
24.9.2007

âapkovo dûvãe za 12 miliónÛ
PRAHA-právo (cg)-Dûvãe v rÛÏov˘ch
‰atech Josefa âapka z roku 1916 bylo
vydraÏeno v nedûli za 12 miliónÛ korun.
Stalo se tak na aukci Galerie Art v
praÏském Hotelu Hilton. Vyvolávací cena
byla 2,2 miliónu.
„Je to mimoﬁádná cena za mimoﬁádn˘
obraz,“ ﬁekl Právu Vladimír Neubert,
majitel Galerie Art. „Získal ho ãesk˘
sbûratel, velmi dobr˘ znalec umûní,“
dodal. Nov˘ majitel musí k cenû doplatit
aukãní pﬁíplatek 18 %, tj. 2,16 miliónu.
Neubert pﬁipomnûl, Ïe jde o druhou
nejvy‰‰í cenu ãeské draÏby. Prvenství
patﬁí obrazu Abstraktní kompozice
Franti‰ka Kupky, jehoÏ cena se v kvûtnu
vy‰plhala na 13,4 miliónu korun. Tﬁetí
nejvy‰‰í ãástka, 9,3 miliónu, padla pﬁed
rokem právû na aukci Galerie Art za
Koupel nohou Josefa âapka. âapek je
tak s 12 milióny nejdraÏ‰í autor, kter˘ Ïil
trvale v âechách.
Kubistické Poprsí muÏe od Antonína
Procházky bylo vydraÏeno za 9 miliónÛ,
kdyÏ vyvolávací cena byla 3,2 miliónu.
Nov˘ majitel k ní musí doplatit 1,6 miliónu.
Jde o rekordní ãástku za dílo tohoto
umûlce. Hlava dívky Alfonse Muchy se
prodala za 2 milióny 350 tisíc, cihelna
Bohumíra Matala za 750 tisíc.
***

Policie rozprá‰ila gang
padûlatelÛ stodolarovek

satellite

stodolarov˘ch bankovek. ·koda je podle
policie v ﬁádech statisícÛ dolarÛ. Policie
obvinila 13 lidí pro padûlání a
pozmûÀování penûz. „Dva po v˘slechu
pro nedostatek dÛkazÛ propustila,“ uvedla
mluvãí ÚOOZ Blanka Kosinová.
Mezi zadrÏen˘mi jsou podle ní âe‰i,
Slováci, obãané b˘valého Sovûtského
svazu a nûkdej‰í Jugoslávie a také S˘rie.
Policisté z ÚOOZ je zatkli ve spolupráci s
Útvarem rychlého nasazení v Brnû, v
Praze a v Teplicích. „Pût lidí je stíháno na
svobodû, pro osm policie navrhla vazbu,“
uvedla Kosinová. „Hrozí jim aÏ 15 let
vûzení,“ dodala.
Pﬁi domovních prohlídkách policisté na‰li
legálnû i nelegálnû drÏené zbranû a vût‰í
mnoÏství penûz. Odborníci budou
zkoumat, zda jsou pravé nebo fale‰né.
Policie také objevila padûlané doklady
osob rÛzn˘ch národností. „Nûkteré z nich
pouÏívali pachatelé jako své doklady
totoÏnosti,“ ﬁekla Kosinová.
Policisté skupinu pﬁi akci s názvem Hit
sledovali rok. „Víme, Ïe padûlky
distribuovali od roku 2004,“ uvedla mluvãí.
Padûlky byly podle ní velmi zdaﬁilé. „Jsou
tak dobré, Ïe nûkteré z nich pro‰ly
dokonce smûnárnou,“ poznamenala
Kosinová. Policisté se domnívají, Ïe
fale‰né peníze pocházely ze zahraniãní
dílny.
Hlavním organizátorem skupiny byl podle
policie muÏ z b˘valého Sovûtského
svazu, kter˘ v Brnû Ïije uÏ od zaãátku 90.
let. Byl podle Kosinové znám jako ‰éf
luhaÀské brigády, coÏ byla jedna z
ruskojazyãn˘ch mafií. Policie se o nûj v
minulosti zajímala uÏ nûkolikrát, i pro
podezﬁení z padûlání a distribuce padûlkÛ,
podotkla mluvãí. Policisté ale nikdy
neshromáÏdili dostatek dÛkazÛ. Nyní je
mezi lidmi, kteﬁí moÏná skonãí ve vazbû.
***
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,27 CDN $
4,32 CDN $
18,98 Kã
23,15 SK
1,02 CDN $
1,46 CDN $

Toronto Star - 20. 9. 2007

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

19,54 Kã
27,68 Kã
81,93 Kã
19,80 Kã

âNB - 20. 9. 2007

PRAHA-právo/ãtk-Policisté z Útvaru pro
odhalování organizovaného zloãinu
(ÚOOZ) zadrÏeli v pátek skupinu 15 lidí
podezﬁel˘ch z ‰íﬁení padûlan˘ch

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

BRAVâOVÉ HODY
ktoré usporiada

v sobotu 13. októbra 2006
v spolkovom letovisku

Creditvale Park
1720 Barbertown Rd.

pri Streetville

Zaãiatok o 16 hodine
Vstupné a veãera 12 dolárov

K veãeri budú podávané domáce klobásy a iné ‰peciality.
Zábava pri harmonike!
Na hojnú úãasÈ sa te‰ia uporiadatelia!

Zlatý Bažant v obchodoch LCBO!
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Poslanec: Nedávajú mi plat
BRATISLAVA-sme/Veronika ·utková,
Jana Hoffstädterová-Hoschek- Poslanec
Jozef Rydlo z SNS si myslí, Ïe na
Slovensku nedostáva plat. „Nemám
uzavretú Ïiadnu právnu zmluvu. To, ão
dáva Národná rada poslancom, nie je
plat, ale náhrada za ich poslaneckú
ãinnosÈ,“ povedal pre SME. Zákon o
platov˘ch pomeroch ústavn˘ch ãiniteºov
v‰ak hovorí jasne. Príjem poslanca
definuje ako plat.
Pre SME to potvrdil predseda v˘boru
pre nezluãiteºnosÈ funkcií Gábor Gál.
To je pre poslanca problém, pretoÏe vo
·vajãiarsku, kam emigroval v roku 1968,
dostáva invalidn˘ dôchodok a mal tam o
svojich príjmoch informovaÈ. Zástupca
riaditeºa Sociálnej poisÈovne v Berne
Alard du Bois-Reymond potvrdil, Ïe
Rydlove príjmy uÏ preverujú.
PoisÈovÀa musí zistiÈ, ãi jeho platy na
Slovensku neboli vy‰‰ie ako platy vo
·vajãiarsku, ktoré zarábal predt˘m, ako
sa stal invalidom. Ak áno, tak mu rentu
prestanú vyplácaÈ alebo ju zníÏia.
Rydlovi hrozí, Ïe peniaze bude musieÈ
‰vajãiarskej poisÈovni vrátiÈ. Priemerná
renta je 1600 ‰vajãiarskych frankov, ão je

zhruba 32-tisíc korún.
Rydlo v majetkovom priznaní uvádza
zamestnanie v Univerzitnej kniÏnici v
Bratislave, kde pracoval pred nástupom
do parlamentu. Tam sa jeho plat
‰vajãiarskemu vyrovnaÈ nemohol a na
invalidn˘ dôchodok mal nárok. Jeho
poslaneck˘ príjem s príplatkami sa môÏe
vy‰plhaÈ na vy‰e 90-tisíc korún. Ak by
musel vrátiÈ renty za pôsobenie v
Národnej rade, bolo by to zhruba pol
milióna korún.
·vajãiarska poisÈovÀa preveruje aj to,
ãi Rydlo nefal‰oval lekársku
dokumentáciu, na základe ktorej mu
vyplácajú invalidn˘ dôchodok. Za to by
mu hrozilo trestné stíhanie. Podºa
lausanskej psychiatrickej kliniky trpí
schizofréniou s paranoidn˘mi rysmi.
Posudok uvádza, Ïe diagnózu popiera a
myslí si, Ïe trpí neznámym neurologick˘m
syndrómom.
Rydlo odmieta o súkromí hovoriÈ. Jeho
priateº Ján Bernadiã, emigrant Ïijúci vo
·vajãiarsku, sa ho zastáva. Schizofréniu
oznaãil za nezmysel. „To nesedí. Viem
toºko, Ïe cel˘ Ïivot bral lieky proti
depresii.“
Novinárka slovenského pôvodu Irena

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

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

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí
druhou ﬁadu skuteãn˘ch pﬁíbûhÛ ãesk˘ch
lidí,kteﬁí utíkali rÛzn˘mi zpÛsoby
za svobodou

P¤ÍBùHY ÎELEZNÉ OPONY II. 11 - 20
To jsou rekonstruované krátké dokumenty o hrdinství
lidí, kteﬁí riskovali své Ïivoty útûkem z komunistické totality.
Názvy jednotliv˘ch pﬁíbûhÛ naznaãují zpÛsoby útûkÛ:
11.Vlak svobody, 12.Chytnûte ty Zátopky, 13.Balon pro STB,
14.Pﬁípad Andûl, 15.Roztrhán za Ïiva, 16.Pﬁevadûãsk˘
chodník, 17.Past na agenta chodce, 18.Únos diplomata,
19.Útûk z blázince, 20.Let za svobodou.
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

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

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@videoelcanada.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com
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BreÏná pre denník Berner Zeitung
napísala, Ïe Rydlo sa pokúsil zabiÈ
b˘valú manÏelku aj dve deti. Diagnóz
lausanskej psychiatrie mu mala pomôcÈ
vyhnúÈ sa trestu. Rydlo vraj tieÏ
neoprávnene pouÏíva titul profesor.
***
25.9.2006

Gross pohádkovû zbohatl
Praha-mfd/Zuzana Kaiserová-Pﬁed pár
lety si pr˘ na byt musel pÛjãit u banky a od
str˘ãka. Dnes mu patﬁí stamilionov˘
majetek. Stanislav Gross, b˘val˘ premiér,
nyní advokátní koncipient. T˘deník Euro
v pondûlí pﬁinesl pﬁekvapivou zprávu o
tom, Ïe Gross vlastní akcie spoleãnosti
Moravia Energo v trÏní hodnotû aÏ tﬁi sta
milionÛ korun.
GrossÛv advokát Daniel Srnec MF
DNES potvrdil, Ïe Gross je majitelem 31
procent této firmy. “To je docela ‰ok.
Netu‰il jsem, Ïe je Standa tak movit˘,”
reagoval v pondûlí napﬁíklad GrossÛv
stranick˘ kolega a místopﬁedseda âSSD
Zdenûk ·kromach.
Gross sice pﬁiznal, Ïe je nyní zámoÏn˘m
akcionáﬁem, odmítl v‰ak prozradit, jak k
takovému majetku pﬁi‰el. “Je to pro nás
dÛleÏit˘ obchod, kter˘ nechci ohrozit tím,
Ïe poru‰ím smlouvy v oblasti
mlãenlivosti,” odepsal v pondûlí.
Tvrdí, Ïe si vzal úvûr. Málokterá banka
by v‰ak stála o to, pÛjãit nemajetnému
koncipientovi stovky milionÛ korun na
nákup akcií, které se budou tûÏko
prodávat. Akcie spoleãnosti Moravia
Energo nejsou veﬁejnû obchodovatelné.
I kdyÏ Gross tvrdí, Ïe dokázal takov˘
úvûr získat, své manÏelce o boji s
bankovními úﬁedníky ani o tom, Ïe rodina
nyní vlastní rozsáhl˘ majetek, nic neﬁekl.
“Já se o to nestarám, on má svÛj byznys,
já taky svoje,” ﬁekla ·árka Grossová.
Pr˘ se o nákupu dozvídá aÏ nyní. “Nûco
ﬁíkal, Ïe kupuje akcie, ale my se o tom
doma moc nebavíme, kdo co kupuje a
kde. ¤e‰íme maximálnû dûti a jejich
krouÏky,” vysvûtlila.
Spoleãnost
Moravia
Energo
spoluzaloÏily v roce 2000 Tﬁinecké
Ïelezárny. S jejími zástupci pﬁitom pﬁi‰el
Gross do styku v dobû, kdy v politice
zaãínal. Spolumajitele Tomá‰e Chrenka
nav‰tívil v roce 1999 coby pﬁedseda
parlamentního klubu âSSD se sv˘m
znám˘m a námûstkem ministerstva
prÛmyslu Robertem S˘korou.
Tehdy se rozhodovalo, zda bude Tﬁinec
zaﬁazen do revitalizaãního programu.
Îelezárny tehdy peníze na revitalizaci
nedostaly, ·pidlova vláda v‰ak pozdûji,
kdyÏ uÏ byl Gross vicepremiérem,
schválila obchod, na kterém Tﬁineãtí
vydûlali pﬁes 1,5 miliardy korun.
Ze zápisu z valné hromady akcionáﬁÛ
Moravie Energo vypl˘vá, Ïe tﬁetinov˘
podíl, kter˘ má dnes Gross, vlastnil je‰tû
v roce 2004 Robert S˘kora. “Nebudu se
k Ïádn˘m obchodním vûcem vyjadﬁovat,”
ﬁekl S˘kora.
***

ODS ztrácí podporu, ‰piãky se
pﬁou o vinû
Praha-mfd/idnes-Tﬁi prÛzkumy po sobû
ukázaly, Ïe ODS uÏ by âSSD ve volbách
nemusela porazit. Mezi ‰piãkami
obãansk˘ch demokratÛ to znovu vﬁe. ·éf
poslancÛ Tluchoﬁ viní za ztrátu podpory
rebela Vlastimila Tlustého. Ten za v‰ím
vidí zpackanou reformu. Politolog Zboﬁil
ale upozorÀuje i na mlÏení o americkém
radaru.

Blízké v˘sledky tﬁí prÛzkumÛ rÛzn˘ch
agentur rázem tvoﬁí pﬁesvûdãivûj‰í obraz
o tom, Ïe obãan‰tí demokraté od jara
skuteãnû v˘raznû ztrácejí podporu.
DÛvod je podle ‰éfa agentury STEM
Jana Hartla jasn˘: reforma veﬁejn˘ch
financí.
STEM zjistil, Ïe 70 procent lidí není
spokojeno s tím, Ïe balík zmûn pro‰el
Snûmovnou. Nesouhlasí s ním dokonce
34 procent voliãÛ ODS. NedÛvûru k
reformû potvrdila i agentura Factum
Invenio.
Chybná byla podle Hartla hlavnû
prezentace reformy. ODS ji nejprve
avizovala jako prÛlomovou. To na‰tvalo
odpÛrce zmûn. Pak se z balíku stal “první
reformní krok”, coÏ zklamalo pﬁíznivce
radikálnûj‰ího ﬁezu.
“NavrÏen˘ batoh zmûn nikoho dvakrát
neuspokojil,” ﬁíká Hartl.
·éf poslancÛ ODS Petr Tluchoﬁ ale s
kritikou nesouhlasí. Za ztrátu preferencí
viní rebely kolem Vlastimila Tlustého.
“Nejvût‰í vliv na ná‰ pokles pﬁisuzuji té
vnitﬁní nejednotû pﬁi schvalování, hlasÛm
kritizujícím reformu,” ﬁekl iDNES.cz
Tluchoﬁ.
Tomu se ale smûje hlavní z rebelÛ, tvrd˘
kritik reformního balíku Vlastimil Tlust˘.
“To je pﬁání pana Tluchoﬁe, to na nûkoho
svalit, ale on je za to zodpovûdn˘,” ﬁekl
iDNES.cz.
“Pokles preferencí je vyvolán ‰patnou
reformou, která není naplnûním programu
ODS,” trvá si na svém.
“Chyba je v tom, Ïe král je nah˘, nebo v
tom, Ïe mu dítû ﬁíká, Ïe je nah˘? Já sem
pﬁesvûdãen, Ïe v tom, Ïe král je nah˘,”
dodal Tlust˘.
“Oni se dopustili fatální chyby, Ïe reforma
pﬁestala b˘t srozumitelná,” myslí si
politolog Zdenûk Zboﬁil. Jinak je podle
nûj normální, Ïe vláda zaãne ztrácet
podporu vÏdy, kdyÏ zaãne b˘t aktivní.
Lidi pr˘ navíc koaliãní kabinet vnímají
jako “odéesáck˘”. Topolánkova strana
tak pyká i za korupãní kauzu lidoveckého
vicepremiéra Jiﬁího âunka. MoÏná se jí
dotknou i chyby zelené ministrynû ‰kolství
Dany Kuchtové, kvÛli kter˘m âR dost
moÏná pﬁijde o 68 miliard.
Dal‰ím kﬁíÏkem na úãtû ODS je podle
Zboﬁila lhaní a mlÏení o úãelu americké
radarové základny.
“VÛbec nikomu by nevadilo, kdyby se
od zaãátku ﬁíkalo, Ïe to je taky kvÛli
Rusku a âínû. Ale je skuteãnû uráÏlivé,
jako kdyÏ vám nûkdo ﬁíká, Ïe jste blbec,
tvrdit, Ïe to je kvÛli Severní Koreji nebo
Iránu,” myslí si Zboﬁil.
Pokles preferencí ODS mÛÏe mít i dal‰í
dÛsledky. PraÏsk˘ primátor Pavel Bém
dﬁíve pﬁipustil, Ïe nezvolení Václava
Klause prezidentem by znamenalo pád
vlády.
V prezidentské volbû by tak ‰lo o
v‰echno. ODS by se souãasn˘mi
preferencemi v pﬁípadn˘ch pﬁedãasn˘ch
volbách v˘raznû vyhrála jen tûÏko. âSSD
s komunisty by podle posledního modelu
ve Snûmovnû mûla pohodlnou vût‰inu
109 mandátÛ.
Tluchoﬁ si to nepﬁipou‰tí. “Úvahy o tom,
co by bylo, kdyby Václav Klaus nebyl
zvolen povaÏuji za naprosto zbyteãné,
protoÏe zvolen bude,” ﬁíká.
Tlust˘ se naopak volby prezidenta kvÛli
klesajícím preferencím obává. Sám proto
na v˘konné radû prosazoval dodatek ke
koaliãní smlouvû, jímÏ by se poslanci a
senátoﬁi zavázali k podpoﬁe Klause. Jako
obvykle v poslední dobû ale neuspûl.
***
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Trnavskí priaznivci si „bojovú
zástavu“ odvodili od vlajky
vojnov˘ch nemeck˘ch
ozbrojen˘ch síl
BRATISLAVA-sme-Centrom Bratislavy v
nedeºu pochodovali stovky trnavsk˘ch
futbalov˘ch fanú‰ikov zoraden˘ch za
zástavou nápadne pripomínajúcou vlajku
nacistického Nemecka. Od oficiálnej bojovej
zástavy tretej rí‰e sa lí‰ila klubov˘m znakom
Spartaka Trnava namiesto svastiky a zovretou
päsÈou na mieste rí‰skeho kríÏa.
Na trase zo Ïelezniãnej stanice na ‰tadión
petrÏalskej Artmedie Trnavãanov sprevádzali
desiatky policajtov i ÈaÏká technika. Policajtov,
ktorí pred ‰tadiónom rázne zasiahli proti 25roãnému heilujúcemu mladíkovi, v‰ak vlajka
nezaujímala.
Hovorca policajného prezídia Martin Korch
vysvetºuje, Ïe nepovolená symbolika je u nás
presne vy‰pecifikovaná a „polícia musí ÏiadaÈ
znaleck˘ posudok, ãi konkrétna symbolika
napæÀa znaky skutkovej podstaty trestného
ãinu“. V tomto prípade sa podºa neho uÏ
vlajkou zaoberali trnavskí policajti.
Trnavská policajná hovorkyÀa Martina
Kredatusová povedala, Ïe „experti nezistili,
Ïe by na nej boli pouÏité prvky extrémizmu“.
Predseda trnavského fanklubu Rastislav
Jáno‰ hovorí, Ïe vhodnosÈ pouÏívania vlajky
pripomínajúcej nacistick˘ reÏim pri
povzbudzovaní je „vecou vkusu“. Vlajku na
zápasoch podºa neho pouÏívajú asi dva roky
a „doteraz nikomu neprekáÏala“. Podºa
Jáno‰a nejde o oficiálnu vlajku fanklubu.
Aj Matej Pavlík z obãianskeho zdruÏenia
ªudia proti rasizmu hovorí, Ïe hoci je zástava
na prv˘ pohºad pozmenenou imitáciou
nacistickej vlajky, na Slovensku o trestn˘ ãin
nejde.
„Latka, keì je pouÏívanie symbolov trestné,
je u nás postavená veºmi vysoko.“ Neonacisti
si podºa neho za posledné roky vytvorili elitu,
ktorá dokáÏe „hºadaÈ diery v zákonoch“.
„Skú‰ajú, kam aÏ môÏu zájsÈ,“ hovorí Pavlík
a spomína aj nedávny prípad fanú‰ikov
Slovana Bratislava, ktorí v apríli, v deÀ
Hitlerovho narodenia, rozvinuli na zápase v
Senci transparent s nápisom „Alles gute Adi“
(V‰etko najlep‰ie, Adolf) a piktogram s
podobizÀou „führera“.
Jáno‰ priznáva, Ïe futbal priÈahuje aj
neonacistov. „Je pravda, Ïe medzi fanú‰ikmi
je aj veºa skinheadov a sympatizantov krajnej
pravice. U nás sú to väã‰inou oddaní
fanú‰ikovia Spartaka a na futbale
neprezentujú svoje názory,“ tvrdí.
Okrem Trnavy a Bratislavy sa v minulosti
podobn˘mi prejavmi prezentovali aj
fanú‰ikovia Nitry, Îiliny ãi Ko‰íc.
Pavlík si myslí, Ïe na rozpoznanie
nebezpeãn˘ch symbolov nie sú u nás
dostatoãne vy‰kolení ani policajti.
„Nevy‰kolen˘ policajt vytiahne kartiãku a k˘m
neuvidí totoÏn˘ obrázok, ako nepovolen˘
symbol to neposúdi.“ Korch oponuje, Ïe
policajti sú „z tejto problematiky pravidelne
pre‰koºovaní“. Od roku 2001 nosia kartiãku s
27 symbolmi a ich v˘znammi.
Hovorca futbalového zväzu Ivan âeredejev
hovorí o „burine, ktorú treba vytrhaÈ“. Zväz
v‰ak podºa neho nemá dosah na to, ako
fanú‰ikovia demon‰trujú príslu‰nosÈ ku
klubov˘m farbám.
***

âesk˘ prezident na pôde OSN
predstavil svoj odmietav˘
názor na zmeny klímy
NEW YORK-sme/Lidové Noviny, Tomá‰
Jeník-V New Yorku sa vãera reãnilo o klíme.
Zástupcovia 150 krajín sveta sa tento t˘ÏdeÀ
majú vyjadriÈ, ako reagovaÈ na globálne
otepºovanie.
Generálny tajomník Organizácie Spojen˘ch
národov Pan Ki Mun, ktor˘ stretnutie ‰tátnikov
zorganizoval, by bol najrad‰ej, keby sa ‰táty
dokázali dohodnúÈ na spoloãnom postupe.
Mali by si vyjasniÈ najmä to, ãi je za zmeny
klímy zodpoven˘ ãlovek. Práve to najviac
spochybÀuje ãesk˘ prezident Václav Klaus,
ktor˘ vãera na pôde OSN „rozptyºoval m˘ty“

o globálnom otepºovaní.
Keì sa Klaus dozvedel, Ïe na pôde Valného
zhromaÏdenia OSN bude maÈ na predstavenie
svojich názorov na globálne otepºovanie len
päÈ minút, bol sklaman˘ a pobúren˘.
Zvlá‰È, keì mu predt˘m povedali, Ïe Al Gore,
ktorého povaÏuje za mystifikátora ‰íriaceho
popla‰né správy o klimatick˘ch zmenách,
dostane ako hlavn˘ reãník na oficiálnom obede
aÏ 15 minút.
Problém vyrie‰il po svojom. Na obed, kam
bol pozvan˘, jednoducho ne‰iel a päÈminútov˘
limit, ako aj v˘straÏné zelené, Ïlté a ãervené
svetlá ignoroval. Klausov prejav nakoniec
nebol tak˘ „umiernen˘“, ako niektorí ãeskí
diplomati dúfali. Prezident ako ‰éf ãeskej
delegácie tvrdo kritizoval jednostrannosÈ
debaty a „umelo a nespravodlivo vytvorené
predstavy o klimatick˘ch zmenách“.
Opakovane zdôrazÀoval, Ïe „zodpovední
politici“ musia dohliadnuÈ na to, aby náklady
neprev˘‰ily zisky.
Globálne otepºovanie je podºa Klausa „veºmi
malé“ a vplvy ãloveka na naÀ je „v podstate
zanedbateºn˘“.
Svoj prejav, tak˘ odli‰n˘ od ostatn˘ch, skonãil
vtipom. So ‰etrením energií by sa podºa Klausa
malo zaãaÈ t˘m, Ïe sa bude menej klimatizovaÈ.
Reãníci pred Klausom zdôrazÀovali, Ïe uÏ
nestaãí o globálnych klimatick˘ch zmenách
len reãniÈ, ale treba aj zaãaÈ konaÈ. Václav
Klaus s t˘m súhlasil, ale dodal, Ïe „len keì to
bude nutné“. âo podºa ãeského prezidenta
teraz nie je.
„Máme tu monopoln˘ názor na to, ako bude
v budúcnosti vyzeraÈ klíma a monopoly boli
vÏdy zlé. Jedinou ‰ancou je preto môj návrh,
aby OSN vytvorila druh˘ panel,“ povedal
neskôr Klaus novinárom.
Debate o klimatick˘ch zmenách OSN vãera
vyhradila cel˘ deÀ. Jednou z hlavn˘ch udalostí
programu bol spoloãn˘ obed ‰tátnikov, na
ktor˘ Klaus nepri‰iel.
„Nemám potrebu stretnúÈ sa s pánom Gorom
ako jeden zo stoviek poslucháãov,“ komentoval
to Klaus.
âas obeda tak Klaus rad‰ej vyuÏil na
bilaterálne stretnutia, ktoré majú podporiÈ
ãeskú snahu získaÈ kreslo nestáleho ãlena v
Bezpeãnostnej rade OSN.
Práve tieto citlivé diplomatické rokovania
mohol svojím „klímaskeptick˘m“ prejavom
ohroziÈ. Vãera mal rokovaÈ s Brazílãanmi a
Nigérijãanmi. S premiérom Maurícia sa stretol
e‰te pred vystúpením na pôde OSN a podºa
vlastn˘ch slov mal z rokovania dobr˘ pocit.
Otázkou je, ãi vláda tohto ostrova nezmenila
názor potom, ão si vypoãula Klausove názory.
***
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Staropramen
v západním Torontu!

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

 TCT

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


Zmûnili jsme
mohli
Změnili
jsmelokalitu,
lokalituabychom
abychom
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nabídnout
kvalitnûj‰í
sluÏby!
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Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
Snadný přístup ke všem dálnicím
Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046



✈



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

Najdete nás: 1260 Kamato Road, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753
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Italské prázdniny (2)
Za tûch deset let, co jezdíme kaÏd˘ druh˘ rok do ¤íma jsme
‰li poprvé nav‰tívit Ara Pacis, AugustÛv oltáﬁ míru. Patnáct
let se krãil za rÛzn˘mi konstrukcemi le‰ení nové budovy.
Dnes jsme se u záhybu Tiberu na Martovû poli uvidûli fungl
novou budovu Oltáﬁe míru. Vidûl jsem spoustu památníkÛ
vítûzství oslavujících vyhranou válku, ale památník oslavující
mír jako takov˘, Pax Romana, je snad jen jeden, tedy Ara
Pacis Augustae.
Nikdo si nepﬁeje válku, pokud vím. I ten nejzpustlej‰í terorista,
kter˘ klidnû vhodí bombu na dvorek mateﬁské ‰kolky, nechce
válku ale prosadit svou ideologii terorem. Ov‰em pomníky
míru, kdyÏ mír je, se nestaví. Senát ho navrhl jménem
Caesara Augusta v roce 13 pﬁ.n.l. Dokonãení a dedikace
bylo v roce 9 pﬁ.n.l. Pﬁes své mírové poselství mûl oltáﬁ tristní
osud, snad se bohové na úmysl oslavovat mír mraãili a
pomník pﬁeválcovali pﬁírodními kalamitami. Nepﬁíli‰ bystﬁí
stavitelé umístili Ara Pacis na místo v ohybu ﬁeky, kam první
povodeÀ nanesla metr písku a ‰tûrku. Pﬁes urputnou snahu
Ara Pacis ochránit po dvû století pﬁed záplavami a nánosy po
zemûtﬁesení, bylo úsilí marné a skvostné mramory zmizely v
náplavách ‰tûrku a hlíny, a byly na 1000 let zapomenuty.
V místech, kde oltáﬁ stával zaãala horlivá v˘stavba nûkdy v
16. století. Pﬁi kopání základÛ pro domy a paláce se nalezly
kusy mramoru. Renesance znamenala znovuzrození antiky
a zájem o ni, a tak lidé hned pﬁi‰li na to, Ïe to jsou zbytky
oltáﬁe míru, jak bylo zaznamenáno Dio Cassiem, i Pliniem
star‰ím. Kusy nádhern˘ch reliéfÛ Augustovy rodiny, senátorÛ,
i mytologick˘ch v˘jevÛ byly rozmístûny do rÛzn˘ch palácÛ,
Vatikánu a nûkteré putovaly aÏ do Francie. A pak - ticho.
Ve dvacát˘ch letech minulého století Itálii rozpálil fa‰ismus
a nacionalismus s Mussolinim jako prorokem. NaÏhavil Italy
dávn˘m ﬁímsk˘m impériem a sliboval, Ïe ho obnoví.
Jedním z mnoha Mussoliniho nápadÛ byla obnova a
sestavení Ara Pacis. ShromáÏdily se úlomky a památník byl
zrekonstruován obrovsk˘mi náklady pﬁi pﬁíleÏitosti oslav
2000 let narození Gaia Iulia Caesara Octaviana Augusta v
roce 37. Mussolini ho chtûl horlivû kopírovat, bohuÏel
zapomnûl na to, Ïe Augustus tahal nitky nenápadnû a nikdy
se nedral do popﬁedí. Oltáﬁ míru mír nepﬁinesl - druhá svûtová
válka vypukla za pár let. Byl umístûn v budovû, která spí‰
pﬁipomínala vnitﬁek porubského nádraÏí a aÏ koncem
osmdesát˘ch let byla vyhlá‰ena mezinárodní soutûÏ na
dÛstojné muzeum pro oltáﬁ míru. SoutûÏ vyhrál Ameriãan,
coÏ se ItalÛm nelíbilo, takÏe rekonstrukce a stavba trvala od
roku 1992 mnoho let, pﬁinesla mnoho hádek, mnoho klackÛ
pod nohy architektu Meierovi a celou tu dobu byl Oltáﬁ míru
nepﬁístupn˘.
Fungl nové muzeum Ara Pacis bylo slavnostnû otevﬁeno na
podzim 2006. Tento dlouh˘ popis má jen osvûtlit, jak jsme
byli zvûdaví na prohlídku oltáﬁe, známého z mnoha uãebnic
dûjepisu. Oltáﬁ je pﬁibliÏnû 10x10 metrÛ v prostranství, vysok˘
moÏná ãtyﬁi metry a je umístûn na vysokém schodi‰ti. Zvenãí
i zevnitﬁ jsou zdi pokryty reliéfy z legendárních ﬁímsk˘ch dob.
A na severní a jiÏní stranû oltáﬁe jsou procesí znám˘ch lidí Augustus, jeho vûrn˘ poboãník Agrippa, jejich rodiny i s

dûtmi... také senátoﬁi z rÛzn˘ch komisí, a flaminové - knûÏí.
Ale oltáﬁ je umístûn˘ v centru velké supermoderní betonové
krychle. Navíc, k na‰emu zdû‰ení jsme se k nûmu prodírali
zástupem vychrtl˘ch figurín z umûlé hmoty, které pﬁedvádûly
modely luxusní módy od Valentina. Stály v zástupech jako
vojenské jednotky ve veãerních ‰atech a obklopovaly je
Ïeny, které si naprosto nev‰ímaly Ara Pacis, ale zato horlivû
cvakaly spou‰tûmi fotoaparátÛ nasmûrovan˘ch k odûvÛm.
Nûjak jsem si nedokázal spojit módu s mramory Ara Pacis.
Ke v‰emu jsem si myslel, Ïe se nûkomu nûco stalo a úpí.
Pak jsem pﬁi‰el na to, Ïe se to kvílení nese z reproduktorÛ.
Mûla to b˘t snad hudba, ale ta kakofonie trhala u‰i. V
podzemí, kam jsme prchli pﬁed vojensk˘mi jednotkami figurín
a kde mûlo b˘t muzeum vysvûtlující nalezení a sestavení Ara
Pacis, byly dal‰í figuríny, které pﬁedvádûly veãerní ‰aty
tentokrát od roku 1960 do souãasnosti. Îeny se kolem rojily
a fotily, a za nimi se nudili usouÏenû vypadající manÏelé.
Koneãnû se nám podaﬁilo objevit nenápadn˘ vchod do
muzea, kde nebyl skoro nikdo, a kde jsme si mohli oddychnout
od horeãnaté modernosti. Získal jsem dojem, Ïe mír nelze
jen tak oslavovat ani v souãasnosti a bohové se ironicky
usmívají. Tentokrát není oltáﬁ zanesen ‰tûrkem, ale plytkostí
souãasnosti.
***

Co víc je‰tû? Trochu de‰tû!
Za dvanáct dnÛ co bydlíme v ¤ímû, nespadla kapka de‰tû.
Záﬁí v místû, odkud pocházím (Ostrava) b˘vá de‰tivé a tam,
kde Ïiji (Sudbury) b˘vá nejen de‰tivé, ale i mírnû mrazivé.
Leã v ¤ímû je slunce den co den a dé‰È ãekáme noc co noc...
V ¤ímû je horko a sucho uÏ ﬁadu mûsícÛ. Tiber je nízká,
kalná stoka, u bﬁehu jsou pásy brãálovû zeleného Ïabince,
tráva je Ïlutá aÏ hnûdá. Co vidíme prvnû jsou slavné ﬁímské
fontány s pouze mal˘m ãÛrkem vody, nebo suché. Tûch je na
území ¤íma 1160, to je co krmit vodou!
Vãera jsme studovali na zdi tabulky na kostele Santa Maria
sopra Minerva (byl tam pﬁed kﬁesÈanstvím chrám Minervy).
Jsou tam znaãky, kam aÏ vystoupila voda na piazza della
Minerva, a tedy potaÏmo na blízké Piazza della Rotonda, kde
je nedostiÏn˘ Pantheon. Nejv˘‰ byla 1570, asi 4.5 metru.
Tiber, kter˘ vypadá velmi krotce, vystoupil 18 metrÛ nad
normální stav.
***

Renesance s moderností,
harmonují spolu dosti
Ihned po vstupu do renesanãního palazzo, kde bydlíme
jsme vidûli, Ïe agentka nelhala, Ïe dÛm má v‰echny moderní
vymoÏenosti, je‰tû navíc k tekoucí vodû, kanalizaci a elektﬁinû.
Vestibul zdobily dveﬁe v˘tahu; jenÏe v Ïivotû jsem nevidûl
titûrnûj‰í v˘tah. Agentka otevﬁela dveﬁe v˘tahové kliãky,
vsunula tam jeden kufr nastojato a navrhla Evû, aby jela s
kufrem nahoru neb má uÏ‰í ramena neÏ já. Tak si má Ïena
sedla na kufr a jela nahoru. Chvátal jsem po schodech do
tﬁetího patra, vytáhl Evu zapasovanou kolem kufru jako
sardinku z klece a zavﬁel jsem dveﬁe. Brzo na to pﬁijela

agentka s druh˘m kufrem. Pozdûji jsem tento zajímav˘
v˘tahov˘ stroj zmûﬁil. Je asi 150x90 cm a s tûmi sloÏit˘mi
dveﬁmi, které se zavírají dovnitﬁ, se tam vejdou dva hubení
lidé nebo jeden korpulentní ãlovûk.
V podobném duchu jako ten v˘tah je vytvoﬁena koupelna se
sprchov˘m koutem, záchodem a umyvadlem. Napﬁíklad
pouÏít záchod ve stoje, jak se na muÏe slu‰í, znamená vtlaãit
se mezi sprchov˘ kout a umyvadlo. Um˘vám se vsedû, i kdyÏ
bych mohl ve stoje, z boku, ale pak bych se nevidûl v zrcadle,
jak bájeãnû vypadám. Sprchování je legrace a je opût tﬁeba
vzpomenout na gymnastické nebo atletické mládí, aby se
ãlovûk vtisknul mezi kohoutky a sprchu. KdyÏ mi upadlo
m˘dlo, musel jsem vykroãit ze sprchy, zmáãet podlahu,
sehnout se pro m˘dlo a pak se vrátit pod sprchu. Eva
navrhovala, abych drÏel m˘dlo v zubech. KuchyÀ a loÏnice
jsou solidní, s vysok˘mi stropy a pohodln˘m nábytkem, kde
mohou spát ãtyﬁi lidi.
***

¤ímská autostráda anebo spí‰e estráda
Na Campo di Piazza Marzio, kde bydlíme a v blízkém okolí
je tûÏké zaparkovat i jen bicykl. Je zjevné, Ïe ná‰ syn, kter˘
za námi pﬁijel, si za dva dny v ¤ímû ujasnil, Ïe motorismus ve
mûstû jako je toto není právû nejchytﬁej‰í zpÛsob, jak utrácet
peníze. Vãera, kdy jsme tahali Petra s jet-lagem po ¤ímû jako
unavené kotû, jsme se zastavili na Cestiovû mostû pﬁes
Tiber a Petr nemohl uvûﬁit mnoÏství aut tam zaparkovan˘ch.
Vlastnû nemohl uvûﬁit, Ïe nûkomu je vÛbec dovoleno parkovat
na 2000 let starém mostû, nota bene na takovém, pﬁes kter˘
uhání sanitky do 2300 let staré nemocnice (patﬁiãné
zmodernizované, ov‰em). TaktéÏ se podivoval, Ïe nevidí
pokutové lístky za stûraãi aut, která parkují na pﬁechodu. My
jsme si za dva t˘dny zvykli na motoristy parkující v zatáãce
na chodníku nebo v místû, kde je zákaz parkování, na auta
vjíÏdûjící do zákazu vjezdu nebo do pû‰í zóny - pokud ov‰em
u vjezdu nestojí policajt se samopalem.
Vãera v noci sedûl Petr u okna a obdivoval na‰e námûstíãko,
a pak ﬁíkal: „No tenhle zaparkoval v zákazu zastavení.“ Za
nûkolik hodin se objevila odtahová sluÏba. Odtahování auta
asistoval houfek ãumilÛ, a také dva policajti. Koneãnû se
podaﬁilo auto vytáhnout z toho neblahého místa a tahaã
pomalu mizel za zatáãkou. V tu chvíli se pﬁihnalo auto, a
suverénnû vjelo na místo zrovna uprázdnûné odtaÏen˘m
autem. Ke v‰emu ti dva policajti tam je‰tû byli, a psali si
nejspí‰ pomstychtivé poznámky. Jeden z nich pﬁikroãil k
oknu a rozvinula se debata, velmi hlasitá, která skonãila tím,
Ïe uraÏen˘ ﬁidiã odjel. Takové krásné a prázdné místo!
Ital‰tí ﬁidiãi jsou jako vrabci - ti, kdyÏ se na nû vrhá jestﬁáb,
zaãnou pﬁelétávat a rozletí se na v‰echny strany a dravec je
zmaten. Na koho dﬁív? Stejnû tak italská policie. Koho dﬁíve
nechat odtáhnout?
***

Je zde dÛkaz tvrd˘ âech v ¤ímû je hrd˘!
Poutník na cestách objevuje vûci nové, ale zaraduje se
velice, najde-li vûci známé, které objevil uÏ dﬁíve a teì si
potvrdil, Ïe jsou tak, jak je znal. Skoro dennû sly‰íme ãe‰tinu;
rádi bychom pobesedovali ãesky o ¤ímu, ale ty ãeské houfy
chvátají za sv˘mi cíly stejnû jako houfy jin˘ch národností a
mizí rychle za rohem. Já bych jim jen rád ﬁekl, Ïe âe‰i mají
ãtyﬁi národní kotvy v ¤ímû a tam aby se za‰li podívat.
1. Hrob Metodûje. Ten je pohﬁben v bazilice sv. Klementa,
200 metrÛ od Kolosea. Kolem Metodûjovy hrobky jsou
tabulky vdûãn˘ch SlovanÛ, od UkrajincÛ, pﬁes Bulhary,
Chorvaty, Srby k âechÛm.
2. Místo, kde dlel sv. Vojtûch. Je to na Aventinu v kostele a
klá‰teﬁe sv. Sáby. Odtud vyrazil pﬁevracet na víru pohanské
Prusy. Jak bylo u PrusÛ zvykem, Vojtûcha promptnû sÈali,
ale pak se jeho tûlo stalo pﬁedmûtem svárÛ a války mezi
Poláky a âechy. Nyní je ãást tûla v Hnûzdnu a ãást v Praze.
3. Na pÛvabném námûstí Campo dei Fiori byl v roce 1600
upálen Giordano Bruno, po sedmiletém pobytu v papeÏském
vûzení. Zvlá‰tû nepopulární byly jeho neoplatonské teorie o
tom, Ïe ãlovûk má pouÏívat v náboÏenství svÛj rozum. Hned
po sjednocení Itálie a odluky církve od státu v 1870 byl zde
Brunovi postaven pomník. Bruna vytesali v nadÏivotní velikosti
a s tváﬁí smûrem k Vatikánu. Na mohutném podstavci sochy
je kromû tﬁí dal‰ích vzpurníkÛ proti katolické církvi také reliéf
Jana Husa pﬁed kostnick˘m koncilem.
4. Kotva âechÛ je podle mû námûstí za milvijsk˘m mostem
v moderní ãásti ¤íma, které se jmenuje námûstí Jana Palacha.
Most je prastar˘, nejménû 2100 let, váÏe se k nûmu pﬁíbûh
z doby Catilinova spiknutí proti ¤ímské republice v roce 63
pﬁ.n.l. a je to místo, kde Cicero chytil spiklence do pasti. Jeví
se mi pﬁímo symbolické, Ïe za dva tisíce let po této události
pojmenovali ¤ímané námûstí vedle milvijského mostu právû
jménem Jana Palacha. Stateãnost a patriotismus se u ¤ímanÛ
dávn˘ch i dne‰ních vÏdy cenily.
Zdravím
Ross Firla - ¤ím
***—
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DAWSONSKÁ PATROLA…
Asi mûsíc pﬁed vodním vandrem Expedice Teslin River 2005, kde se se‰li trampové
skoro z celého svûta a sjeli ﬁeky Teslin a Yukon od Johnsons Crossing aÏ do
Carmacks na Yukonu - celkem asi 370 km v divoãinû - a kterého se zúãastnilo skoro
90 lidí od âeska, Slovenska pﬁes Kanadu, USA aÏ po Austrálii a jelo se na vlastních
a vypÛjãen˘ch kanoích i jin˘ch lodích, se konal v yukonském Dawson City Music
Festival. Oãekávalo se hodnû lidí a náv‰tûvníkÛ, buì jen kvÛli hudbû ãi si nûco vypít
a nebo i se zapojit do nûãeho nezákonného.
Dawsonsk˘ velitel jednotky RCMP - Kanadské jízdní policie poÏádal hlavní
yukonské velitelství ve Whitehorse o v˘pomoc, aby se zvládly oãekávané i
neoãekávané problémy, pokud moÏno bez Ïádn˘ch zvlá‰tních potíÏí.
Velitel yukonské divize rozhodl, Ïe po‰le dvû auta od Highway patrol - celkem ãtyﬁi
muÏe a psovoda se psem, jehoÏ jméno je Justice a má dûdeãka z âeska. Tedy ten
pes. Justice je pût rokÛ star˘ vlãák, kter˘ je hroznû prima a moc dobﬁe vycviãen, ale
má jednu vlastnost, Ïe jak sedne do auta, tak zaãne ‰tûkat vzru‰ením a nechce
pﬁestat. Jak se mu ale dá nûjak˘ povel, okamÏitû pﬁestane a povel vykoná bez
odmlouvání.
Pro ty, co se diví, Ïe nás jelo tak málo pﬁi oãekávaném náporu pﬁes 1000 lidí navíc,
tak to berte skoro jako staré známé heslo texask˘ch rangerÛ: “One riot - One
ranger”.
V té dobû jsem byl zrovna pﬁidûlen k Highway Patrol a tak jsem byl jedním z tûch
“‰ÈastlivcÛ”, co mûl jet na skoro ãtyﬁi dny do Dawsonu na ten v˘let.
Jel jsem v autû s m˘m dobr˘m kamarádem, co se známe spolu uÏ aspoÀ tﬁicet let
a tak jsme si mohli povídat a vzpomínat na ãasy, kdy jsme byli oba tro‰ku mlad‰í a
horkokrevnûj‰í a kdy nám nûco takového zvedlo tep, uÏ jen kdyÏ se o tom zaãalo
mluvit.
Po cestû jsme zastavili pár aut, co jeli tro‰ku moc rychle, sebrali jsme dva radary,
které jsou na Yukonu ilegální, vylili jsme pár láhví alkoholu a piva, které byly buì
otevﬁené a nebo moc blízko u ﬁidiãe.
Doby, kdy se mohlo na Yukonu jezdit a pít zároveÀ a kdy si ‰ofér mohl popíjet pivo
i kdyÏ byl zastaven policií jsou uÏ dávno za námi, i kdyÏ na to hodnû lidí je‰tû rádo
vzpomíná a není to tak dávno, co se to je‰tû mohlo. Ale zákon je zákon a tak jsme
psali pokuty a dûlali prostû to, co ná‰ zákon nám káÏe, Ïe musíme dûlat v patﬁiãném
pﬁípadû.
Dawson City je 536 km od Whitehorse a tak je to cesta se zastávkami dost dlouhá.
KdyÏ jsme se uÏ pﬁibliÏovali k Dawsonu, sly‰eli jsme na místní CBC, Ïe mluvili o
festivalu a zároveÀ také varovali, Ïe do Dawsonu jede posila od RCMP a aby se lidi
chovali tak, jak mají neb Highway Patrol má povûst muÏÛ, kteﬁí nesmlouvají s nik˘m.
Takové varování slouÏí pro obû strany. Ti, co to usly‰í a rozhodnou se, Ïe si dají vût‰í
pozor a druzí, co to sice sly‰í, ale nemíní se stejnak ﬁídit zákonem a jedou na takové
festivaly s jin˘m zámûrem…
Po pﬁíjezdu a ubytování se v hotelu jsme se ‰li podívat na domácí dawsonské
velitelství a hlásili jsme se serÏantovi, kter˘ to tam vedl, Ïe jsme tady a co máme v
úmyslu, aby o tom vûdûl. NezáleÏelo na tom, jakou kdo z nás mûl hodnost a pozici
- tohle bylo jeho mûsto. Souhlasil, seﬁídili jsme si rádia na stejnou frekvenci, zjistili
jsme si ãísla, která policejní auta jsou ve sluÏbû pﬁes víkend a kdo je v nich a odjeli
jsme. Byli jsme tam sice na jeho Ïádost, ale byl to ná‰ ãas a na‰e rozhodnutí, co a
jak budeme dûlat. A on kdyby potﬁeboval, tak aby vûdûl, kde budeme a mohl si nás
zavolat na pomoc. Ná‰ ãas byl jinak ná‰ a dûlali jsme podle svého uváÏení, kdy, co,
kde a na co nás bude potﬁeba…
JelikoÏ jsme byli Highway Patrol, rozhodli jsme se, Ïe zastavíme Dawsonskou
highway z obou stran a budeme kontrolovat v‰echna auta obûma smûry. Pro ty, co
to nevûdí, tak do Dawsonu vede jen jedna silnice a ta pokraãuje pak pﬁes Yukon
River smûrem na Alja‰ku.
Postavili jsme se hned na kraji mûsta - kaÏdé auto na jedné stranû, zapnuli
v‰echna svûtla i pohotovostní barevná na stﬁechách a dali se do práce…
Policejní Check Stop podle kanadsk˘ch zákonÛ nám dává právo zastavit jakékoliv
auto bez odÛvodnûní a praktikuje se tak zvaná nulová tolerance, kdy se kontroluje
prakticky v‰echno, co chceme a mÛÏeme a za cokoliv protizákonného ãi nefungujícího
jako jsou svûtla, blinkry, pásy, pro‰lé ãíslo, alkohol, ﬁidiãák, poji‰tûní a podobnû se
pí‰e pokuta a nebo se i auto nechá odtáhnout, protoÏe co lidé neví, tak kdyÏ je tﬁeba
pro‰lé ãíslo, auto je na silnici nezákonnû a kdyÏ se nabourá, poji‰Èovna málokdy
nûco zaplatí, protoÏe to auto tam nemûlo co dûlat. JelikoÏ jsme ale hodní kluci,
hodnû lidí od nás dostalo jen warning - varování a pustili jsme je dál, abychom jim
zbyteãnû nekazili víkend.
No, mûli jsme plné ruce práce a i pﬁes opakované upozorÀování rozhlasové stanice
CBC a pak taky od lidí z mûsta, Ïe tam jsme, tak jsme na‰li hodnû ﬁidiãÛ, kteﬁí nemûli
za volantem co dûlat a nebo nemûli s autem nûco v poﬁádku. Dvû odtahové sluÏby
v Dawsonu byli v krátkém ãase plnû vytíÏené a jejich ‰oféﬁi nám ﬁíkali, Ïe takhle
nepracovali uÏ hodnû dlouho, ale urãitû jsme zvedli tro‰ku jejich ekonomii…
Musím pﬁiznat, Ïe dost lidí od nás neodcházelo a nebo neodjíÏdûlo s velk˘m
úsmûvem na tváﬁi, ale hodnû jich zase ﬁíkalo, Ïe je to prima, Ïe tam jsme a Ïe by
jsme tam mûli b˘t ãastûji a dûkovali nám. Holt se v‰em nikdy nezavdûãíme… haha.
Stáli jsme hned u zatáãky blízko soutoku ﬁeky Klondike a Yukon a lidé nás nemohli
vidût aÏ v posledním okamÏiku a uÏ nemohli odboãit a ujet pﬁed námi.
V pátek jsem zastavil i dva âechy z Toronta, kteﬁí jeli na dovolenou po Alja‰ce a
vraceli se pﬁes Top of the World highway a nechtûli mít s Music Fest nic spoleãného,
tak se jen pﬁeptali na pár informací a jeli dál. A pak jednoho ãeského starousedlíka,
co pracoval v místním hotelu pﬁes léto.
V sobotu ráno jsme se jeli podívat tro‰ku kolem i na kopec nad Dawsonem, ukázal
jsem mému partnerovi hrob, kde je pohﬁben J. Welzl a zajeli jsme se podívat k
velkému bagru ze zlaté horeãky (Dredge number 4). Odpoledne jsme se postavili
zase na na‰e místo a oãekávali klidnou sobotu. BohuÏel ani opakované varování,
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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

Ïe tam jsme pro nûkteré lidi neplatilo a práce bylo zase víc neÏ dost a dokonce jsme
i pomohli domácím naplnit jejich vûzení.
Vût‰inou ale lidi byli rádi, Ïe tam jsme, obzvlá‰tû Ameriãané a Evropané. Nûkteﬁí
je‰tû nevidûli a nemluvili s kanadsk˘m jízdním policistou a vybavovali by se do
nekoneãna - bohuÏel na to nebyl ãas, kter˘ nám jinak docela dobﬁe utíkal.
Pﬁijelo auto a v nûm tﬁi mladí kluci - tak asi mezi devatenácti a tﬁiceti. Zastavil jsem
je a poÏádal ‰oféra o ﬁidiãsk˘ prÛkaz a papíry od auta - auto bylo z Kalifornie a tak
ãlovûk nikdy neví… ¤idiã je hledal a zezadu se ãesky ozvalo “Co ten kokot chce?“
Prohlídl jsem si podané dokumenty a zeptal se je‰tû pár otázek, obe‰el auto a
prohlídl ho zezadu a tam byla malinká nálepka s CZ. ¤idiã mûl siln˘ ãesk˘ pﬁízvuk
a tak jsem mu podal dokumenty a po pár úﬁedních otázkách anglicky ﬁíkám ãesky
“A kam jedete teìka?” Místo odpovûdi jsem vidûl tﬁi hroznû vykulené páry oãí, ‰ofér
sevﬁel volant, aÏ mu ruce zbûlely, jeho pasaÏér blednul také a ten vzadu zrudnul a
vyrazil ze sebe “TY´Y´Y´ VOLE, VON MLUVÍ âESKY!!!!!!”…. málem jsem se zaãal
smát… On si neuvûdomil, Ïe i tomu rozumím. âecha mÛÏe‰ potkat i tady na severu
Kanady a i v uniformû Kanadské jízdní policie. Chvilku jsem si je prohlíÏel jednoho
po druhém bez mluvení. Zaãínali se potit… Ta povûstná ãeská úcta k policii se
ukázala.
·ofér neÏil v Kalifornii dlouho a jeho pasaÏéﬁi byli zde z âeska na dovolené. Ten
zadní se vzpamatoval a ﬁíká „PromiÀte!“ Jako na mû. No, byli z toho v ‰oku a Ïe pr˘
je‰tû v Ïivotû nemluvili s Kanadsk˘m jízdním policistou a natoÏ, aby on mluvil ãesky.
Nemûl jsem dÛvod je dál zdrÏovat, ale oni se chtûli vybavovat a ptát, tak jsem jim
ﬁekl, aÈ zajedou na stranu a já k nim ‰el jako Ïe s nimi mluvím sluÏebnû a pár minut
s nimi strávil a popovídal si s nimi. Je‰tû se dovolili, jestli se se mnou mohou vyfotit
u na‰eho auta a pak jeli dál, já nemûl víc ãasu, ale dal jsem jim na cestu radu, aÈ
si dávají pozor, co ﬁíkají ãesky - ãlovûk nikdy neví, znám jednoho âecha u Highway
Patrol v Oregonu…
Zbytek víkendu uÏ byl bez Ïádn˘ch zvlá‰tních události.
S pozdravem
Mike, Whitehorse, Yukon
***

10

satellite

Story

1-416

September 27, 2007

North Star Inn
Je tomu uÏ bezmála dvacet ‰est let, co jsem opustil svÛj druh˘ domov, Winnipeg v
Manitobû. Je zcela logické, Ïe i dodnes vzpomenu na mnohé pﬁátele a kamarády,
které jsme tam, moje Ïena a já, mûli. Ten vztah velmi pﬁipomíná kamarádství z
dûtství i let pozdûj‰ích. JenÏe jsou to pﬁátelé jiní. Pﬁátelé, vstupující do na‰ich ÏivotÛ
za zvlá‰tních okolností. Snad právû proto na ta pﬁátelství vzpomínám, aã kontakty
se vytrácejí jak plyne ãas. Nelze z toho nikoho vinit. Nastaly pro nás i pro nû jiné
ãasy, jiné starosti, jiná aktivita. Ano, obãas si s pﬁáteli dosud ve Winnipegu Ïijícími
vymûníme pozdrav, blahopﬁání, telefonát. Vepsali se do mojí pamûti zlat˘m a
nesmazateln˘m písmem. Snad se to bude zdát ponûkud nepﬁíhodné, ale jednou
jsem si uvûdomil nebo mi to tak pﬁipadalo, Ïe snad neménû silnou mojí vzpomínkou
na to mûsto v samém stﬁedu Kanady je ta vûnovaná nejen pﬁátelÛm, ale i
specifickému místu. A nejen tomu místu.

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

Tím je je vysok˘ hotel North Star Inn. V
Loungi v pﬁízemí jsem se nejednou o
polednách naobûdval a pohovoﬁil krátce s
ãí‰nicí nûmeckého pÛvodu, vnadné a
nedostupné jakémukoli flirtování.
Ale vûﬁím, Ïe mi ti z pﬁátel winnipeÏsk˘ch,
kteﬁí tento ãtrnáctidenník odebírají,
nebudou mít za zlé vzpomínku na zmínûné
místo místo na nû. O nich snad nûkdy
pﬁí‰tû.
Nejeden veãer strávil jsem s chotí a nûkdy
i sám (kdyÏ nastala neshoda na‰ich názorÛ

Tel.: (416) 537-7698

1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Prodej letenek do Prahy
a dal‰ích evropsk˘ch mûst
Volejte StáÀu
905/274-2597
1-800-577-5917
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.net
Tico # 1480987

a hledal jsem uklidnûní) v nejhornûj‰ím
patﬁe hotelu North Star Inn. Nalézá se na
tﬁídû Portage Avenue, jeÏ s druhou hlavní
tﬁídou Main Street tvoﬁí onu známou
kﬁiÏovatku, kde v zimû duje studen˘ vítr a
teplomûr dostává zabrat ve svojí spodní
ãásti.
(Nepoznal Kanadu,
kdo v pÛli února,
zachumlán po bradu
v koÏichu z buvola
na hubû jinovatku
nepﬁe‰el kﬁiÏovatku
Portage Avenue & Main Street.)
George Reznick! Nejvy‰‰í patro hotelu
North Star Inn, bar, stolky od nichÏ je vidût
do okolí, aã v noci je to vlastnû jedno, kam
se jeden dívá. V‰ude rovina, prérie.
Ale my se dívali hlavnû k pianu, u nûhoÏ
on sedûl a hrál, George Reznick. VolyÀsk˘
âech. Kdykoli jsme se s ním dali do ﬁeãi,
snaÏil se mluvit ãesky. Ale i kdyby mluvil
jenom anglicky a my vûdûli, Ïe je krajan,
nikterak to nevadilo. ProtoÏe George byl
pianista milující jazz. George pﬁehrával
repertoár tûch nejkrásnûj‰ích ‰lágrÛ,
evergreenÛ.
KdyÏ jsme pﬁi‰li a vítali se s ním, ﬁíkal: Oho ..teì já bych mûl vam hrat tu real ...
skuteãnou muziku ... wouldn’t I ?-Jestli chcete a mÛÏete, bylo by to prima,ﬁekl jsem.
-Sure ... sure ... mohu,- pravil . -A i kdyby
mi eh... tento ...nekto povidal, ‰e nemochu,
sahral bych,- ﬁekl od piana George a hrál

FALL/ WINTER SALE to EUROPE
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from

599.00

Plus tax: Bratislava
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Inspired Travel Solutions
662 Queen Street West
Toronto ON M6J 1E5
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pak medley tûch nejskvûlej‰ích ‰lágrÛ a
jazzov˘ch standardÛ a já vûdûl, Ïe není
Ïádn˘ Oscar Peterson ani Bud Powell, ale
hrál ty pÛvabné melodie, které mi uÏ tolikrát
poznamenaly Ïivot radostí a nadûjí, hrál je
s poÏitkem. Hrál a já mu závidûl, Ïe se na
klaviatuﬁe svého upright piana nesmotám
aspoÀ na zlomeãek toho, co v tu chvíli
George Reznick, krajan, kter˘ se ve
Winnipegu ocitl o mnoho let pﬁede mnou,
pﬁed námi, hrál. A sedûl jsem na barové
stoliãce a zvolna upíjel svÛj drink, obãas
se podíval kolem prosklen˘mi okny toho
velmi solidního hotelu a nevidûl jsem Ïádné
osvûtlené Hradãany, ale jiná místa, snad
mosty nebo obydlí, ale bylo mi to jedno.
George hrál na piano melodie, které jsem
nejen mûl rád, ale které v jakési tajemné
souvislosti byly pro mû uÏ dávno
pﬁipomínkou svûta, kde lidé jsou svobodní
a kde je dobﬁe, svûta, ve kterém jsem se
nedávno ocitnul sice dobrovolnû, ale ne
tak docela dobrovolnû. âastu‰ky a Benny
Goodman, to mi nûjak nejde dohromady a pojednou jsem jak˘msi snad ponûkud
zvrácen˘m
zpÛsobem
dûkoval
BreÏnûvovi, tomu blbovi, co mûl nûkolik
luxusních západních aut, za to, co udûlal,
kter˘ mû a mou Ïenu a syna vypudil z
mûsta, které jsem mûl tak moc rád. Snad
ta jeho brutalita zpÛsobila, Ïe jsem se k
odchodu odhodlal, kdyby v jeho poãínání
bylo trochu solidnosti a logiky, nikdy bych
to moÏná neudûlal, jenÏe té solidnosti a
moudrosti nebylo. Ale tu George Reznick
zaãal hrát krásnou pomalou skladbu
Dream A Little Dream of Me a ta mne
uvádûla do melancholické nálady, takové,
jakou jsem nejednou proÏíval, kdyÏ jsem
se vracel pozdû v noci od dívky, kterou
jsem miloval jako Ïádnou jinou, která se
stala mojí Ïenou a je jí stále... Nechci b˘t
sarkastick˘, ale pojednou sly‰ím píseÀ
zpívanou Waldemarem Matu‰kou: To
v‰echno vodnééés ãas ...ale mám i pocit,
jakoby to se mojí Ïeny a mne snad net˘kalo,
Ïe v‰echno pûkné je‰tû ãas neodnesl ...
Pﬁed nûkolika lety za‰el jsem do
jazzového baru, kter˘ spoluvlastnil dost
slavn˘ zpûvák Kenny Coleman, byl na
‰patném místû, ten podnik, a to je moÏná
jeden z dÛvodÛ, proã neuspûl, ale pár let
prosperoval a bylo to pﬁíjemné, men‰í
místo. A tehdy, sotva jsem se usadil ke
stolku, pohlédnu stranou a u stolu
sousedního v malé spoleãnosti sedí on,
George. Po kratiãkém zaváhání jsem vstal
a ke stolu pﬁistoupil. Omluvil jsem se, Ïe
ru‰ím, ale to uÏ se George na mû smál,
jakobychom se naposledy vidûli vãera. Ó, co vy tady?- pﬁekvapil mû. ¤ekl jsem,
Ïe tu bydlím a zeptal se, zda je‰tû hrává v
North Star Innu. Ne, hraje jinde - Ja... ja I
remember ... pamatam ...North Star Inn,
ja. Nice bar to byl!- povídal s úsmûvem.
Mûl stále tu fantastickou bradku, jen se mi
zdálo, Ïe se ve tváﬁi ponûkud zakulatil.
Trio zaãalo hrát a zpûvák-spolumajitel
podniku Kenny Coleman sv˘m
nenucen˘m, leÏérním hlasem, zaãal zpívat
jeden z evergreenÛ, z tûch melodií, které,
alespoÀ mû, nikdy neunaví. Vrátil jsem se
na místo, upil celkem solidního ãerveného
vína. V‰iml jsem si, Ïe George Reznick ke
mnû mrknul sv˘m bystr˘m okem a malinko
pok˘vnul hlavou. Vûdûl jsem, co to
znamená. Skladba, která právû znûla,
interpretovaná triem a Kenny Colemanem,
se zﬁejmû líbila stejnû jemu jako mnû.
Ano, hezk˘ bar ve mûstû nikterak mocnû
atraktivním, náhlá vzpomínka na nûj a na
ty zvlá‰tní, zajímavé ãasy, ta poãáteãní
léta Ïivota v novém domovû. KaÏdá chvíle,
kaÏd˘ ãas mÛÏe mít svÛj pÛvab, pomyslel
jsem si.
Vladimír Cícha-Vancouver
***
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Pﬁíprava:
Po vítûzství Toronta ve
Winnipegu prohra doma

Toronto-Phoenix 2:3

Broadview Ave.

Ossington Ave.

K tﬁetímu utkání proti muÏstvu ze Západní
konference ve tﬁech dnech nastoupili Maple
Leafs poprvé na domácím ledû a po druhé proti
KojotÛm z Phoenixu. Po vítûzství 3:2 ve
Winnipegu prohráli Maple Leafs tentokrát
stejn˘m v˘sledkem. V dresu domácích nastoupil
Tomá‰ Kaberle a Jiﬁí Tlust˘. Za hosta hrál v
obranû Zbynûk Michálek, kter˘ vstﬁelil jednu
branku, dvû asistence zaznamenal Radim Vrbat
a jednu Martin Hanzal. JelikoÏ to byl jedin˘
zápas Phoenixu v této sezónû v Torontu,
poÏádali jsme ZbyÀka Michálka o rozhovor.
ABE: Je zaãátek sezóny, jak se vám v
Torontu hrálo?
ZM: Je dobrá nálada, protoÏe jsme vyhráli. Na
zaãátku sezóny se t˘m teprve tvoﬁí. Sestava
není ideální. Vlastnû klademe dÛraz, abychom
hráli kaÏd˘ zápas naplno, pln˘ch ‰edesát minut.
Je to mlad˘ t˘m. Hodnû se snaÏíme bruslit.
Myslím si, Ïe nám ta pﬁíprava vychází docela
dobﬁe.
ABE: Vstﬁelil jste jednu branku, mohl byste
ji popsat?
ZM: Bylo to pﬁi pﬁesilovce a my jsme nemûli ãas
zatím nûco natrénovat. S Radimem Vrbatou
jsme si to nûkolikrát nahráli na modré ãáﬁe. Mûl
jsem ãas zamíﬁit a vystﬁelit. Na‰i hráãi dobﬁe
clonili pﬁed bránou, takÏe brankáﬁ nic nevidûl.
Jsem moc rád.
ABE: Druhou asistenci pﬁi této brance mûl
Martin Hanzal. Je nováãkem v tomto t˘mu.
Jak se mu daﬁí?
ZM: Je nováãkem v muÏstvu a zatím odehrál
v‰echny ãtyﬁi zápasy v tomto t˘mu a je to vidût.
Je to dobr˘ hráã. Ne nadarmo byl draftován v
prvním kole. Vkládají se do nûj velké nadûje. Je
vidût, Ïe talent má a má pﬁed sebou velkou
budoucnost.
ABE: ZbyÀku, va‰im trenérem je Wayne
Gretzky. Do jaké míry cítíte respekt k této
hokejové legendû?
ZM: Respekt je obrovsk˘. To, co Wayne dokázal
v hokeji je tûÏko pﬁekonatelné. Mít ho za trenéra
je pro mne velkou ctí. Hodnû se od nûj mohu
uãit. Na druhou stranu jiÏ jsem zde dva roky, tak
jiÏ to není pro mne nic zvlá‰tního. Vidím ho na
tréninku, pﬁi zápasech. TakÏe pro mne je to
normální ãlovûk a trenér jako kaÏd˘ druh˘.
ABE: Do jaké míry je Phoenix hokejové
mûsto?
ZM: Moc není. Hlavní sporty na jihu Spojen˘ch
státÛ jsou americk˘ fotbal a baseball, co diváky
táhne. Hokej v pou‰ti, kde jsme my a ani v˘sledky
moc lidi nepﬁilákaly. Ten zájem moc velk˘ není.
Plán vedení t˘mu je, aby se náv‰tûvnost zlep‰ila.
To zaãíná u tûch v˘sledkÛ.
ABE: Hráli jste vãera ve Winnipegu. KdyÏ
byste mûl srovnat Winnipeg a Phoenix,
myslíte si, Ïe to byl dobr˘ krok pﬁesunout
muÏstvo Winnipeg Jets do Phoenixu?
ZM: Myslím si, Ïe to bylo z finanãního dÛvodu.
Ve Winnipegu nebyly finanãní prostﬁedky, ale
hokejové zázemí je urãitû lep‰í v Kanadû, protoÏe
kanadská mûsta jsou kolébkou hokeje. V
Torontu na pﬁípravném zápase bylo témûﬁ
vyprodáno, vãera ve Winnipegu bylo taky skoro
plno. Náv‰tûvnost i podpora je vût‰í v Kanadû,
ale dnes je hokej záleÏitost finanãní a to ZM: PﬁeváÏnou ãást léta jsem strávil na jihu
âech v Jindﬁichovû Hradci, v srpnu jsme pak
rozhoduje.
ABE: VraÈme se k leto‰nímu létu: jak jste zaãali trénovat v Montrealu.
ABE: Co máte jako doplÀkov˘ sport?
ho strávil?
ZM: Hlavnû jsem se vûnoval fotbalu a tenisu.
To jsou moje dva doplÀkové sporty.
ABE: Sledoval jste také MS juniorÛ, které se
863 Bloor St. W.
odehrávalo zde v Kanadû?
Toronto, Ont.
ZM: Sledoval jsem, i kdyÏ vût‰ina zápasÛ byla
(416) 533-0080
brzy ráno. Nevidûl jsem semifinále a finále, ale
jinak jsem klukÛm fandil. Byl jsem rád, Ïe jsme
opût nûco dokázali.
ABE: Jak vám vyhovuje systém NHL, kdy
Danforth Ave.
tady hrajete jednou za tﬁi roky?
Bloor St. W
ZM: Mnû se to moc nelíbí. Hrajeme poﬁád se
stejn˘mi t˘my. Poﬁád dokola uvnitﬁ divize
osmkrát. Pro nás je to nev˘hodné, protoÏe tam
máme hodnû silná muÏstva. I pro diváky by bylo
lep‰í, kdyby mûli moÏnost vidût hvûzdy z
v˘chodní konference, jako jsou Crosby, Malkin,
Oveãkin… Co jsem sly‰el a ãetl v novinách
281 Danforth Ave.
dojde ke zmûnû celého systému.
Toronto, Ont
ABE: Vidíte rozdíl v mezinárodním hokeji a
(416) 466-0330
v NHL?

ZM: Hlavní rozdíl je v rozhodãích. Zdej‰í
rozhodãí mají urãitou úroveÀ, kdeÏto na MS
jsou rozhodãí vypla‰ení a pískají velmi úzkostlivû.
Tady je hodnû kontaktu, zatímco na velkém
kluzi‰ti je více volnosti. Tam je pouze jeden
rozhodãí a tady jsou dva.
ABE: Co byste si pﬁál v této sezónû?
ZM: Z osobního hlediska hlavnû zdraví a pak
aby se daﬁilo celému t˘mu i mnû osobnû, abych
postoupil trochu dál ve své hokejové kariéﬁe.
Hlavnû v‰ak to zdraví.
ABE: To vám pﬁeji i já a dûkuji vám za
rozhovor.
Ale‰ Bﬁezina
***

Slovenská hokejová liga
3. kolo: Poprad-Îilina 0:2, Zvolen-Lipt.
Mikulá‰ 3:2, Martin-Nitra 5:3, Trenãín-Skalica
5:1, Ko‰ice-KeÏmarok 5:3.
4. kolo: Îilina-KeÏmarok 3:6, Slovan-Ko‰ice
3:1, Skalica-Slovensko 20 6:0, Nitra-Trenãín
1:4, Lipt. Mikulá‰-Martin 1:3, Poprad-Zvolen
4:0.

5. kolo: Skalica-Ko‰ice 4:3, Zvolen-Îilina 6:2,
Martin-Poprad 1:5, Trenãín-Lipt. Mikulá‰ 2:0,
Slovensko 20-Nitra 1:2 po sam.naj.,
KeÏmarok-Slovan 1:4
6. kolo: Îilina-Slovan 5:6 po sam.naj., SkalicaKeÏmarok 1:2, Nitra-Ko‰ice 3:2, Lipt. Mikulá‰Slovensko 20 7:4, Poprad-Trenãín 4:6, ZvolenMartin 2:3 po sam.naj.
7. kolo: Trenãín-Zvolen 4:3 po sam.naj.,
Martin-Îilina 1:2, Ko‰ice-Lipt. Mikulá‰ 4:1,
KeÏmarok-Nitra 3:0, Slovan-Skalica 3:1.

Tabuºka
1. Trenãín
7
2. KeÏmarok
7
3. Zvolen
7
4. Poprad
6
5. Slovan BA
6
6. Martin
7
7. Îilina
7
8. Ko‰ice
7
9. Skalica
7
10. Nitra
7
11. Lipt. Mikulá‰ 7

4
4
4
3
3
3
3
3
3
1
1

3
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0

0
1
2
0
1
0
1
1
0
1
0

0
2
1
2
1
3
2
3
4
4
6

28:14
26:19
23:20
19:11
20:16
20:20
20:22
20:18
20:18
12:22
13:23

18
12
12
11
11
11
11
9
9
5
3

12

satellite
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ME: âe‰tí fotbalisté jsou uÏ témûﬁ
na ‰ampionátu, ale co bude dál?
Brückner mûl pravdu
Klíã ke zlaté bránû, která otevírá cestu na
mistrovství Evropy 2008 do Rakouska a
·v˘carska, mûli pﬁed zápasem s Iry ãe‰tí
fotbalisté ve sv˘ch rukou. Tedy se soupeﬁem,
kter˘ byl do této skupiny D nalosován aÏ ze
ãtvrtého v˘konnostního ko‰e a proto by se
zdálo, Ïe spí‰e pÛjde o pûknou procházku k
vysnûnému cíli. Tím spí‰e, Ïe ãtyﬁi dny pﬁedtím
ztratili Irové v Bratislavû uÏ témûﬁ jisté vítûzství
nad Slovenskem, kdyÏ aÏ v nastaveném
ãase na koneãn˘ch 2:2 vyrovnal Marek âech,
kter˘ kdysi pÛsobil v praÏské Spartû a teì
obléká dres FC Porto. Ale pﬁesto byla
atmosféra kolem ãeského t˘mu opût napjatá.
Ostatnû tak, jak to v poslední dobû b˘vá
zvykem… Tentokrát byl dÛvodem
nepﬁesvûdãiv˘ v˘kon v pﬁedchozím utkání na
pÛdû fotbalového trpaslíka v San Marinu,
jehoÏ âe‰i porazili jen 3:0 a hlavnû po
zbyteãnû obdrÏené Ïluté kartû pﬁi‰li pro souboj
s Irskem o svou útoãnou oporu obrovitého
Jana Kollera.
Pod nejvût‰í palbou novináﬁÛ byl také jako
obvykle reprezentaãní trenér Karel Brückner.
Zejména kdyÏ na Kollerovo vyfaulování
reagoval dodateãn˘m povoláním do t˘mu
jiného dlouhána Libora Do‰ka, kter˘ hraje
ãeskou ligu za Spartu. OdpÛrci v‰ak tvrdili,
Ïe hry s pﬁekopáváním a pﬁihrávkami na
vysok˘ pilíﬁ vpﬁedu bylo uÏ dost! Nakonec
osma‰edesátilet˘ kouã touto cestou ne‰el. I
proto, Ïe mohl do boje poslat narychlo
uzdraveného útoãníka Milana Baro‰e, kter˘
pﬁedtím v San Marinu pro zranûní absentoval.
Tedy dal‰ího stûÏejního útoãníka a pﬁed témûﬁ
sedmnácti tisíci diváky zaplnûn˘m hledi‰tûm
stadiónu Sparty v Praze na Letné jediného
klasického útoãníka…. A také na zb˘vajících
deseti místech základní jedenáctky sloÏené
ze sam˘ch krajánkÛ Brückner vsadil na své
osvûdãené konû nedávné minulosti.
Ale první pÛlhodina mûla patﬁiãn˘ náboj. Ze
stﬁedové osy Baro‰e útoãnou aktivitou
v˘raznû doplÀovali zejména Sionko s
Rosick˘m a z levé strany obrany dokonce
Jankulovski. A právû leto‰ní vítûz Ligy mistrÛ
v barvách AC Milán Marek Jankulovski v 15.
minutû ukázkovû pronikl soupeﬁovou
obranou, narazil si s Pla‰ilem a levaãkou
skóroval. Dal‰í nápor ãeského celku, kter˘ se
tentokrát mnohem víc opíral o kombinaãní
hru, ale uÏ tolik plodn˘ nebyl. Navíc se tûsnû
pﬁed pﬁestávkou celá ãeská obrana témûﬁ
zastavila a Doyle pﬁed zcela onûmûl˘m
publikem orazítkoval âechovu tyã. Velké
‰tûstí!
Ani po zmûnû stran se uÏ irská síÈ nerozvlnila.
PﬁestoÏe v 61. minutû Stephen Hunt, kter˘
loni brutálním faulem v anglické lize zlomil
lebeãní kost brankáﬁi Petru âechovi a ten od
té doby musí chytat v pﬁilbû, byl za zákrok na
Poláka vylouãen. Ale i kdyÏ muÏstvo âeské
republiky mûlo zb˘vající pÛlhodinu poãetní
pﬁevahu, naopak to byli Irové, kteﬁí s deseti
hráãi tlaãili. A málem vyrovnali… Po chybû
âecha a stﬁele McShanea vykopával
Rozehnal míã z prázdné ãeské branky…
Trenér Karel Bruckner po tûsném vítûzství
1:0 prohlásil: „Tenhle vrchol jsem ãekal! Byla
to dobrá práce, v˘kon i v˘sledek.“ Jak tato
slova hodnotit? MoÏná se jim nûkdo
pousmûje… Ale je otázkou, z jakého hlediska
to vezme. V tomto smûru mûl Bruckner
skuteãnû pravdu. Pro souãasn˘ t˘m âeské
republiky to byl vrchol v˘konnosti. Tu totiÏ v
Ïádném pﬁípadû nelze srovnávat s formou,
jakou mûl na mistrovství Evropy 2004 v
Portugalsku, kdy mu jen krÛãek chybûl k
potupu do finále a svou hrou okouzloval oko
fotbalového diváka. Dávno uÏ chybûjí
osobnosti Pavla Nedvûda i Karla Poborského
a stejnû tak tehdej‰í v˘konnost ﬁadû
souãasn˘m reprezentantÛm.
Ov‰em i za této situace jsou âe‰i jedním z
prvních evropsk˘ch celkÛ, které si úãast na
‰ampionátu uÏ témûﬁ zajistily. A to je pﬁece
úspûch. VÏdyÈ v tabulce skupiny D mají pﬁed

tﬁetím Irskem uÏ ‰estibodov˘ náskok a k
jistotû jim staãí z posledních tﬁí zápasÛ - v
Nûmecku, v Praze se Slovenskem a na Kypru
pouhé tﬁi body. Tedy jedno vítûzství nebo tﬁi
remízy. A moÏná ani to ne… Pokud totiÏ Irové
hned v následujícím kole prohrají doma se
suverénním Nûmeckem, bude o postupu
rozhodnuto je‰tû pﬁed prvním z tûchto
stﬁetnutí, v nûmÏ se âe‰i stﬁetnou 17. ﬁíjna v
Mnichovû s Nûmci.
Brückner po utkání s Iry v Praze je‰tû
zdÛraznil: „Klima a atmosféra kolem nás
nebyly jednoduché.“ Autor jediného gólu
Marek Jankulovski zase ﬁekl: „Kritika na nás
byla pﬁehnaná, ale my dneska jezdili po
zadku.“ A pak na televizní kamery je‰tû
v˘znamnû pronesl: „Myslím si, Ïe ta kritika
byla na trenéra. Ale to si kaÏd˘ pﬁebere, jak
chce…“ TakÏe co teì bude dál?
JAROSLAV KIRCHNER, Praha
***

Slovákov porazil Bellamy,
trpká prehra s Walesom 2:5

BRATISLAVA 12. septembra (SME.sk) - Ani
ìal‰í kvalifikaãn˘ duel o postup na
majstrovstvá Európy vo futbale, ktoré sa v
2008 uskutoãnia v Rakúsku a ·vajãiarsku
slovensk˘m futbalov˘m reprezentantom
nevy‰iel. Takticky v˘bornému Walesu
podºahol v˘ber Jána Kociana vysoko 2:5, ãím
sa takmer navlas zopakoval v˘sledok prvého
vzájomného stretnutia z Cardiffu. Walesania
sa touto v˘hrou bodovo dotiahli na svojho
dne‰ného súpera.
O víÈazstvo Walesu sa postral hlavne kapitán
Craig Bellamy, ktor˘ dva góly dal, na ìal‰ie
dva prihral a posledn˘ piaty padol po r˘chlom
rozohratí priameho kopu. Ten bol len odozvou
faulu na tohto r˘chlonohého útoãníka
lond˘nskeho West Hamu. Hostia sa okrem
brejkov prezentovali vysokou produktivotou
streºby, veì by sa dalo povedaÈ, Ïe do ãoho
kopli, to skonãilo za bezmocn˘m Seneck˘m.
ZaujímavosÈou sú aj dva góly slovenského
kapitána Mareka Mintála, ktor˘ si tak
zopakoval spomínan˘ cardiffsk˘ duel, kedy
sa mu taktieÏ podarilo dvakrát skórovaÈ.
Góly: 12. a 57. Mintál - 22. Eastwood, 34. a
41. Bellamy, 77. ëurica (vlastn˘), 89. Davies,
náv‰teva: 5486 divákov (‰tadión Antona
Malatinského v Trnave). Slovensko: Seneck˘
- P. Petrá‰, Klimpl, J. ëurica, Gre‰ko (64.
Îofãák) - ·esták (46. ObÏera), Sapara,
Ham‰ík, âech - Holo‰ko, Mintál.
***
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okusila hoﬁkost poráÏky, kdyÏ pﬁed skvûlou
atmosférou v ëolíãku inkasovala první branku po
hlaviãce KuÀá‰ka. V závûru utkání ·koda zv˘‰il na
koneãn˘ch 2:0. Obrana ostravského Baníku
nestaãila na oloumockého Hartiga, kter˘ jednu
branku dal a pﬁi druhé vyloÏené ‰anci byl faulován
ostravsk˘m brankáﬁem Va‰kem, ale rozhodãí Jílek
penaltu nenaﬁídil. Ostrava tak prohrála pﬁed 11045
diváky 0:1. Sparta pak prohrála v pondûlní dohrávce
s Mladou Boleslaví 0:1, kdyÏ inkasovala v závûru.V
Brnû se daﬁilo náhradníkovi Milanu Pacandovi,
kter˘ dvûma stﬁelami rozhodl o vítûství domácích
nad Jabloncem 2:1. Ve zb˘vajících zápasech Most
remízoval s Kladnem 2:2 a Budûjovice s ÎiÏkovem
1:1.

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

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
5
4
4
3
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
0

1
1
2
1
3
3
3
3
3
2
4
3
3
2
2
4

1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
2
3
3
4
4
3

12: 6
9: 5
14: 6
9: 5
7: 5
9: 9
7: 7
5: 6
5: 6
12: 12
4: 6
4: 6
11: 15
4: 8
7: 12
12: 17

16
16
14
13
12
9
9
9
9
8
7
6
6
5
5
4

Slovenská liga CorgoÀ
9.KOLO: Dubnica-Zl.Moravce 4:1 (2:0), TrnavaÎilina 4:1 (2:1), Senec-Artmedia 2:3 (1:2), Banská
Bystrica-Slovan 0:0, Nitra-RuÏomberok 3:0 (1:0),
Ko‰ice-Trenãín 4:0 (0:0).
10.KOLO: Ko‰ice-Nitra 2:1 (1:1), RuÏomberokBanská Bystrica 2:2 (0:1), Slovan-Senec 3:0 (1:0),
Îilina-Dubnica 4:1 (2:1), Trenãín-Zl.Moravce 4:0
(1:0), Artmedia-Trnava 3:1 (1:1)

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

7
7
7
5
5
4
4
2
3
2
2
0

1
1
1
2
2
3
1
5
2
2
1
3

2
2
2
3
3
3
5
3
5
6
7
7

25:11
24:12
15:6
19:12
14:12
13:9
14:13
11:15
8:22
13:17
13:28
6:18

22
22
22
17
17
15
13
11
11
8
7
3

Skóre se mûnilo aÏ v 63. min. DﬁíÏìal se vydal na
v˘let, jeho centr z levé strany chytﬁe pustil Vlãek a
Belaid propálil v‰echno. Pro Francouze to byl první
gól za Slavii.
Pojistku mûl na noze Vlãek, jenÏe své sólo zakonãil
stﬁelou vedle. To byla tutovka jako hrom. Na‰tûstí
to staãilo, v˘hru 2:1 slávisté uhájili.
Branky: 13. ·enkeﬁík, 63. Belaid - 33. Goian.
Rozhodãí Benqerenca (Port.), 15 723 divákÛ.
***

Pohár UEFA
Mladá Boleslav-Palermo 0:1 (0:0)
Dlouho drÏeli fotbalisté Mladé Boleslavi v úvodním
utkání 1. kola Poháru UEFA Palermo na uzdû, ale
v nastavení zkolabovali. ·lo o trest za nemohoucnost
domácích v koncovce. Nejprve zaváhal pﬁi odkopu
Rolko, ale Casertu je‰tû vychytal Miller. Pak ale
pláchl Caserta, na zadní tyãi Hrdliãka nepokryl
Jankoviãe a jeho stﬁela srazila postupové nadûje
Boleslavi pﬁed odvetou za 14 dnÛ na Sicílii na
minimum. Branka: 90. + 1 Jankoviã. 4110 divákÛ.
***

Sparta-Odense 0:0
âtvrteãní bezbranková remíza Sparty v 1. kole
Poháru UEFA s prÛmûrn˘m dánsk˘m Odense byla
je‰tû krásnou a postupovou nadûji zachovávající
odmûnou za nejhor‰í v˘kon v tomto roce. Silnûj‰í
soupeﬁ, neÏ byli houÏevnatí Dánové, by s ãesk˘m
mistrem tvrdû zametl. 7247 divákÛ.
***

PetrÏalka-Panathinaikos 1:2 (0:0)
Po víÈazstve na Tehelnom poli má pred odvetou
bliÏ‰ie k postupu do skupinovej fázy futbalového
Pohára UEFA Panathinaikos Atény. Gól padol na
Tehelnom poli z nohy ãeského legionára Ale‰a
Urbánka. Po jednej z mála r˘chlych a vydaren˘ch
akcií slovenského vicemajstra. „Snaha a bojovnosÈ
nám nech˘bali. NezaslúÏili sme si prehraÈ. Viedli
sme, ale potom sme zápas nezvládli. V˘sledok je
pre nás krut˘,“ tvrdil petrÏalsk˘ tréner Vladimír
Weiss. Góly: 47. Urbánek - 62. Papadopoulos (z 11
m), 90.+ N’Doye. Pred 3951 divákmi rozhodoval
Paixao (Port.).
***

0 extraliga
2

1. kolo: Slavia-Budûjovice 4:3 sn, LiberecÚstí 6:1, Tﬁinec-Kladno 3:4 sn, Zlín-Sparta
2:1, Litvínov-Znojmo 4:2, PlzeÀ-Vítkovice 5:4,
Karlovy Vary-Pardubice 7:2.
2. kolo: Vítkovice-Liberec 1:2, Sparta-Litvínov
4:2, Budûjovice-PlzeÀ 3:1, Ústí-Slavia 1:2,
Kladno-Zlín 1:4, Znojmo-Pardubice 4:3,
Karlovy-Vary-Tﬁinec 1:0 sn.
3. kolo: PlzeÀ-Kladno 5:4 sn, Zlín-Znojmo 2:3
sn, Vítkovice-Ústí 3:2 pp, Litvínov-Tﬁinec 4:2,
Budûjovice-Pardubice 5:3, Karlovy VaryLiga mistrÛ
Slavia 5:6 pp, Liberec-Sparta 3:2 pp.
Slavia jásá, v Lize mistrÛ
4. kolo: Tﬁinec-Pardubice 2:3 sn, Spartazaãala v˘hrou
Slavia 4:3, Budûjovice-Zlín 6:1, Ústí-PlzeÀ
Slavia -Steaua Bukure‰È 2:1 (1:1)
4:3 sn, Kladno-Liberec 0:1, Znojmo-Vítkovice
Premiéra v Lize mistrÛ dopadla pro fotbalisty Slavie 1:2, Karlovy Vary-Litvínov 3:1.
na jedniãku. Porazili Steauu Bukure‰È 2:1 a ve
***

skupinû H mají tﬁi body stejnû jako lond˘nsk˘
Tabulka
Arsenal, kter˘ zdolal Sevillu. Navíc se slávisté
1. Liberec
4
12:4
11
mohou tû‰it na prémii 16,5 miliónu korun za první
2. Budûjovice
4
17:9
10
vítûzství.
Tabuºka D-skupiny ME
3. K. Vary
4
16:9
9
Strahov zaÏil poprvé v Ïivotû, jak chutná Liga
1. Nemecko
8 7 1 0 31:4
22
4. Slavia
4
15:13
7
mistrÛ. A brzy po úvodním hvizdu také to, jak
2. âesko
9 6 2 1 19:4
20
5. Sparta
4
11:10
7
chutná první slávistick˘ gól v soutûÏi. Postaral se o
3. Írsko
9 4 2 3 14:11
14
6. Zlín
4
9:11
7
nûj ·enkeﬁík, kter˘ hrál je‰tû v minulé sezónû
4. SLOVENSKO 9 3 1 5 20:20
10
7. Litvínov
4
11:11
6
druhou tureckou ligu.
5. Wales
8 3 1 4 13:13
10
8. Vítkovice
4
10:10
6
Slávistick˘ gól byl docela ‰Èastn˘. Po trestném
6. Cyprus
8 3 1 4 13:16
10
9. PlzeÀ
4
14:15
5
kopu z pÛlky hﬁi‰tû propadl míã za obranu k Vlãkovi,
7. San Maríno
9 0 0 9 1:43
0
10. Znojmo
4
10:11
5
jehoÏ stﬁelu vyrazil Zapata. Ale jen k ·enkeﬁíkovi,
11. Kladno
4
9:13
3
kter˘ ho snadno uklidil do sítû. Lep‰í úvod si snad
12. Tﬁinec
4
7:12
3
Slavia nemohla pﬁát. Soupeﬁ se v‰ak nepoloÏil,
13. Ústí
4
8:14
3
protoÏe ve 33. minutû uÏ lovil Vaniak míã z branky.
14. Pardubice
4
11:18
2
Po rohu a hlaviãce Goiana, kterého slávistická
V 6. kole byla skuteãnû úroda nerozhodn˘ch obrana neuhlídala.
v˘sledkÛ. Pozoronost se soustﬁedila na zápas
vedoucích t˘mÛ Slavie a Ostravy. V pûkném utkání
v‰ak nepadla ani branka a zápas se skonãil 0:0. Ani
v Jablonci diváci v utkání s Bohemians branku
nevidûli. Vitkoria ÎiÏkov hrála doma s Libercem 1:1
a stejn˘m v˘sledkem se skonãily i zápasy: OlomoucBrno, PlzeÀ-Zlín a Mladá Boleslav-Most. Hodnû se
hovoﬁilo o utkání Teplice-Sparta 2:1. V závûru
utkání se zápas vymkl z rukou rozhodãímu Kociánovi
a po pﬁedchozí Ïluté kartû vylouãil sparÈanského
kapitána Tomá‰e ¤epku, kter˘ pﬁi odchodu ze
hﬁi‰tû udeﬁil i kameramana âeské televize. Tomá‰
¤epka má zastavenou ãinnost na sedm zápasÛ.
Spokojení mohli b˘t pouze diváci na Kladnû, které
rozdrtilo Budûjovice 5:1, kdyÏ dvû branky vstﬁelil
Jeslínek.
Senzací 7. kola byla prohra v‰ech ãtyﬁ vedoucích
t˘mÛ v tabulce. JiÏ v sobotu nestaãily Teplice ve
Zlínû a prohráli brankou Zúbka, zatímco Liberec Sobotní zápas zaãal pro Toronto nezvykla a jiÏ v 2. minutû Miguel Canizalez zaznamenal vedoucí branku
brankami Nezmara a BlaÏka získal první tﬁi body za domácích. Byla to první branka po 824 minutách. Naposledy Toronto FC skoroval v MSL 7. ãervence. Slibnû se
vítûzství nad Plzní 2:0. Magnetem kola bylo zaãínající zápas v‰ak nedokázali toront‰tí dotáhnout do konce a v druhém poloãase po chybû brankáﬁe Stamato„vr‰ovické“ derby. Slavia poprvé od loÀského jara poulose Garey vyrovnal a náhradník Thomas rozhodl o desáté poráÏce FC za sebou.

Gambrinus liga po
pﬁestávce pokraãovala

Toronto FC-Columbus 1:2

