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Rozlouãení velvyslance
Pavla Vo‰alíka
VáÏení krajané, milí pﬁátelé,
âtyﬁi roky se na první pohled zdají b˘t
pomûrnû dlouh˘m úsekem Ïivota, pﬁesto
ubûhnou rychle a také mÛj ãas jakoÏto
velvyslance âeské republiky v Kanadû se
nach˘lil k závûru. Mé pﬁedstavy a plány od
poãátku vycházely z toho, co v Kanadû
vybudovali mí pﬁedchÛdci a mou ambicí bylo
navázat na jejich práci. Z Kanady odjíÏdím s
pocitem, Ïe práce, kterou na‰e velvyslanectví
za uplynulé ãtyﬁi roky odvedlo, byla prací
produktivní, profesionální a úspû‰nou. A
myslím, Ïe je právû zde na místû podûkovat
v‰em, kteﬁí se na úspû‰né ãinnosti
velvyslanectví podíleli - t˘mu m˘ch
spolupracovníkÛ v Ottawû, kolegÛm z
generálních konzulátÛ v Montrealu a Torontu
a v neposlední ﬁadû krajanské komunitû, která
pro mne byla po celou dobu mého pobytu
skuteãn˘m sborem kvalifikovan˘ch poradcÛ.
âasto sl˘chávám, Ïe mé pÛsobení bude
spjato se zru‰ením vízové povinnosti pro
ãeské obãany. Rád bych zdÛraznil, Ïe to jako
nejdÛleÏitej‰í prvek necítím. Zru‰ení vízové
povinnosti vnímám jako dÛleÏit˘ krok k
vytvoﬁení ‰ir‰ího prostoru pro vzájemnou
komunikaci a spolupráci mezi âR a Kanadou.
Pevnû vûﬁím, Ïe nedávná náv‰tûva pﬁedsedy
vlády âR v Kanadû ukázala, Ïe tento prostor
jsme nejen ochotni, ale téÏ schopni vyuÏít. I
na ãeské krajanské komunitû bude záleÏet,
do jaké míry se do tohoto procesu tvÛrãím
zpÛsobem zapojí.
Pﬁed m˘m nástupcem stojí hned nûkolik
úkolÛ, které mu zde zanechávám v
rozpracované podobû. V bilaterální rovinû je
to pﬁíprava nûkolika v˘znamn˘ch náv‰tûv a
dále pak nároãné období první poloviny roku
2009, kdy âeská republika bude zastávat
funkci pﬁedsednické zemû Evropské unie v
Kanadû. Byl bych také upﬁímnû rád, kdyby
mÛj nástupce pokraãoval ve spolupráci s
krajansk˘mi komunitami, které aktivnû
podporují projekt vzniku památníku obûtem
komunismu v Ottawû.
Je mnoho pﬁátel, na které budu rád
vzpomínat a se kter˘mi budu dál udrÏovat
kontakt. MÛj pobyt v Kanadû vnímám - stejnû
jako svou práci - jako jeden celek, kter˘ v
sobû pﬁiná‰el to radostné i to ménû radostné.
Ale to v‰e vytváﬁí jeden mil˘ obraz Kanady,
kter˘ si s sebou odná‰ím.
Dûkuji v‰em, kteﬁí chválili i tûm, kteﬁí sv˘mi
kritick˘mi pﬁipomínkami pomáhali
zkvalitÀovat práci na‰eho velvyslanectví.
Nemohu neÏ i nyní na tomto místû
zopakovat: buìte hrdí na zemi, ze které
pocházíte; máte právo b˘t na ni hrdí a máte
pro to mnoho dÛvodÛ.
Tû‰ím se moÏná nûkdy na shledanou.
Pavel Vo‰alík
Velvyslanec âeské republiky v Kanadû
***

Véãko u Václava

Taktici u Václava (nahoře, zleva): Vlado Čulík, Julius Csiba (vpravo) Milan Kaliňák
(dole vlevo) Andrej Jeriga a Dan Miženko

Je zvlá‰tní, Ïe aÈ se politici snaÏili, co mohli, aby rozdûlili
âeskoslovensko ostr˘m ﬁezem, v jedné sféﬁe se jim to nepodaﬁilo
- v hudbû. Zde jako kdyby neplatily hranice. Podobnû jako tomu
bylo v minulosti, ãeské skupiny mají úspûch na Slovensku,
slovenské v âechách.
Pravda, první prÛlom ze Slovenska do âech udûlali v ‰edesát˘ch
letech bratislav‰tí Beatmeni ve sloÏení Ursiny, Bedrik, Bednarik
a Petro. Jejich legendární hity jako Break It nebo Let’s Make
Summer Now byly prÛlomem do ãeského beatového svûta a
objevily se také na Houpaãce, která byla pﬁedchÛdcem dne‰ních
rozhlasov˘ch hitparád. V‰ak také sklidili za to, Ïe skládají a
zpívají anglicky kritiku tehdej‰ích kulturních pracovníkÛ. Beatmeni
ode‰li do svûta, pﬁesnûji ﬁeãeno zmizeli za kopeãky a mohli jsme
je sl˘chat pouze v nedûlních pÛlhodinkách Jacka Allana z BBC.
Jedin˘, kdo z nich zÛstal na Slovensku byl DeÏo Ursiny, kter˘
poãátkem sedmdesát˘ch let pﬁijel na festival se svou kapelou,
která se jmenovala Provisorium. Jeho dvacetiminutová
kompozice Christmastime vy‰la pozdûji na elpíãku, ale moje
pirátská nahrávka z koncertu v praÏské Lucernû, pﬁes ne pﬁíli‰
velkou kvalitu, toto elpíãko pﬁedãí. Rád si tuto nahrávku znovu
poslechnu. BohuÏel nemám jedinou skladbu od Dodo ·uhajdy
a dal‰í bratislavské skupiny The Buttons. Zatímco ãeská hudební
scéna trpûla tûÏkou normalizací, na Slovensku se objevovaly
skvûlé nahrávky Mariana Vargy a Colegia Musicum.
NejenÏe Bratislava byla jaksi svobodnûj‰í, ale uprostﬁed mûsta
byla jakási oáza, kde hudební Ïivot pﬁímo pulzoval. Byl to
Vysoko‰kolsk˘ klub nebo-li Véãko. Tam se dûly takové vûci, Ïe
i Marian Varga a DeÏo Ursiny, o kter˘ch nyní populární herec,
tehdy vlasat˘ beatnik, Jano Sedal, tvrdil, Ïe by spolu nejeli v
elektriãke, hráli spoleãnû, improvizovali a jamovali.

NejenÏe ve Véãku vystupovali beatoví prÛkopníci, ale objevovaly
se zde ãeské kapely a na tomto místû jako meteorit zazáﬁila v
roce 1977 skupina Taktici. Taktici, jak jméno napovídá, v‰ak
brzy takticky po vzoru BeatmenÛ zmizeli rovnou do Ameriky. V
devadesát˘ch letech se v‰ak dali na Slovensku opût dohromady
a po letech se letos koncem kvûtna vrátili zpût na tento kontinent.
I kdyÏ pﬁijeli do Toronta v ponûkud jiném sloÏení, bylo vystoupení
u Václava nûãím, co mi pﬁipomínalo právû Véãko. Taktici si
pﬁivezli s sebou humor, kter˘ nebyl násiln˘, v tom vynikal
nejnovûj‰í ãlen kapely, hráã na klávesy a zpûvák Dan MiÏenko.
KdyÏ zpíval v Bláznech: Stretol som raz jednu sleãnu hneì mi
padla do oka - Nebola v‰ak celkom sama viedla si aj buldoga, tak
se v pohodû pohupovala celá hala v kostele svatého Václava.
Nenápadn˘ ale pﬁesnû udávající rytmus bicích Juliusa Csiby
doplÀovalo kytarové trio: Vlado âulík, Andrej Jeriga a Milan
KaliÀák. Kdo poslouchal, tak cítil, Ïe kapela pﬁesnû ‰lape a
nepomáhá si lacin˘mi playbackov˘mi efekty, jak to známe od
mnoha ‰piãkov˘ch kapel pﬁi jejich vystoupeních.
Co mnû asi chybûlo, to byl moment zmûny, kdy by se pﬁe‰lo k
nûãemu váÏnûj‰ímu, právû k tomu, ãím vynikali Marian Varga a
DeÏo Ursiny. Pokud to zde bylo, tak to bylo pouze v del‰ích
instrumentálních pasáÏích, které mi pﬁipadaly skvûlé, av‰ak
nikoliv hudebnû exhibicionistické.
Kdo tento koncert zme‰kal nebo i ten kdo nezme‰kal a je
pﬁíznivcem tohoto hudebního Ïánru, pak se mÛÏete tû‰it na dal‰í
koncert, kter˘ bude 21. záﬁí 2008, kdy do Toronta pﬁijedou
Plastici. Koncert pod zá‰titou ãeského konzulátu bude v rámci
osmiãkov˘ch v˘roãí.
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 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: 905/
712-1200, fax: 905/712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. 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.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Libor ·vorãík, St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel/Fax.: 416/532-5272
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 14.
6. a 20. 9. 2008 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 14. 6. a 20. 9. 2008
v 17:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
15. 6. a 21. 9. 2008 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.
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Proã památník obûtem komunismu?
Gorbaãov, kter˘ v urãitém smyslu hrál
moÏná rozhodující roli pﬁi rozpadu
sovûtského impéria, zaãátkem ãervna
podpoﬁil dvû my‰lénky, které dovr‰ují
jeho pﬁede‰lé dílo: odstranûní Leninova
tûla z mauzolea a pohﬁbení v zemi, jak si
jeho rodina pﬁála; a vybudování muzea
obûtem komunismu v Moskvû.
Postavením památníku obûtem
komunismu - v tomto pﬁípadû v Ottawû se o dva t˘dny dﬁíve zab˘vala recepce v

rezidenci generálního konzula âeské
republiky v Torontu, Richarda Krpaãe, za
pﬁítomnosti ãestného pﬁedsedy skupiny,
Charlese S. Coffeyho, O.C. Na této
recepci mûlo vystoupit Janáãkovo trio,
které den pﬁedtím koncertovalo v Ottawû
- jedna z akcí na poãest odcházejícího
velvyslance Pavla Vo‰alíka. Nûkolik hodin
pﬁed koncertem v Torontu do‰la zpráva o
tragické smrti manÏelky a syna jednoho
z ãlenÛ tria. Byli sraÏeni autem na

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, 169 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, 169 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.
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chodníku v mûsteãku Chrást u Chrudimi.
Místo tria vystoupili v krátkém impromptu
koncertu v˘borná slovenská sopranistka
BoÏenka Ferancová a jeden z
nejpﬁednûj‰ích ãesk˘ch pianistÛ, Boris
Krajn˘. Po jejich koncertu Josef âermák
uvedl Zuzanu Hahnovou, srdce projektu
památníku, která pﬁedná‰kou a filmem
obeznámila pﬁítomné se souãasn˘m
stavem akce.
Proã chceme památník obûtem
komunismu v Ottawû? Rozhodnû jako
varování souãasníkÛm i pﬁí‰tím
generacím. Jedna kníÏka, kterou právû
ãtu se jmenuje “Lenin román”. Je psána
formou Leninova deníku. V záznamu z
10. listopadu 1917 ãteme: “Obsazení
‘Zimního paláce’ zní grandióznû a
úchvatnû, ale ve skuteãnosti ‰lo o men‰í
‰arvátku - jeden mrtv˘, ãtyﬁi ranûní, v‰ichni
na na‰í stranû. Bûhem dvou dní Revoluce
ztráty na Ïivotech na obou stranách urãitû
nepﬁekroãily patnáct.” Tolik o Velké
¤íjnové Revoluci! ZmiÀuji se o této
události ze dvou dÛvodÛ: první je
pﬁipomenout si, jak pomûrnû snadné je
zmocnit se moci (dal‰í pﬁíklady: Hitler v
Nûmecku a Gottwald v âeskoslovensku).
A jak obludné následky - a to je mÛj druh˘
dÛvod - takové akce mohou mít: z
Leninovy ‘men‰í ‰arvátky’ vybujelo
impérium zla, které potﬁísnilo pﬁíbûh
civilizace stejnû zhoubnû jako Tﬁetí ﬁí‰e.
Ale i poslední století nabídlo ostrÛvky
slu‰nosti. Jedním takov˘m ostrÛvkem
byla Kanada. Vût‰ina z nás má dÛvod b˘t
vdûãn˘m této nádherné zemi, která nám
dala útulek v bouﬁi, která pﬁijala jednu
vlnu uprchlíkÛ za druhou, ze v‰ech koutÛ
zemûkoule (je, myslím, spravedlivé uvést,
Ïe vût‰ina z nás splatila alespoÀ ãást
svého dluhu). Ov‰em, my jsme mezi tûmi
‰Èastn˘mi. Ti, kteﬁí zÛstali, platili vysokou
daÀ za obranu hodnot, které jsou drahé i
nám. NemÛÏeme vrátit Ïivot mrtv˘m.
NemÛÏeme vynahradit léta strávená v
Ïaláﬁích a koncentraãních táborech, jsme
bezmocní tváﬁí v tváﬁ smutku Ïen, které
ztratily manÏele, syny, rodiãe. Ale
mÛÏeme vzpomínat a vzdát poctu. Nûkdy
pﬁed rokem - jak uÏ jsme informovali - pár
lidí pﬁi‰lo s nápadem postavit v Ottawû
památník obûtem komunismu. Mezi nimi
velvyslanec Pavel Vo‰alík a státní
sekretáﬁ pro multikulturalismus a
kanadskou totoÏnost ve federální vládû,
Jason Kenney. Ale neb˘t jedné Ïeny, o
níÏ jiÏ byla zmínka, Zuzany Hahnové,
projekt by dodnes byl ve stadiu nápadu.
A tak k dÛvodu varovat souãasnou i
pﬁí‰tí generace, Ïe svoboda musí b˘t
stﬁeÏena, opatrována a bránûna kaÏd˘m
z nás kaÏd˘ den na‰ich ÏivotÛ, pﬁibyly
dal‰í: vzdát poctu Kanadû, lodi, jeÏ na
otevﬁeném moﬁi pﬁijala ztroskotance; ale
pﬁedev‰ím vzdát hold tûm, kteﬁí platili tak
obrovskou daÀ v obranû svobody. Tûm
musíme zÛstat vûrni. Podle nevyﬁãeného
pﬁíkazu onoho nádherného ver‰e v
McCraeovû básni “In Flanders Fields” :
JestliÏe zradíte nás, kteﬁí umíráme,
nebudeme spát...
Josef âermák
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
10.6.2008 v 1:53
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
26.6.2008
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Je‰tû ke Gottovi
VáÏen˘ pane âermáku,
pﬁeãetl jsem si Vá‰ ãlánek v Satellitu a v
zásadû s ním souhlasím. Kdyby Gott mûl
koncert v Torontu pﬁed rokem, také bych na
nûj ne‰el, i kdyÏ Gott, pokud jde o samotnou
populární hudbu, byl a stále je ve svûtové
‰piãce.
Proã jsem se tedy koncertu nakonec
zúãastnil? Pﬁed pÛl rokem jsem se totiÏ
dozvûdûl z programu âeského rozhlasu, Ïe
Gott zaãátkem roku 1971 nav‰tívil v
nemocnici Martu Kubi‰ovou, v dobû její
nejhor‰í Ïivotní krize, kdy dvakrát pro‰la
klinickou smrtí (záznam programu mám k
dispozici). Bylo to jiÏ v dobû, kdy
komunistick˘m reÏimem byla Kubi‰ová
“zakázána”, kdy styky s ní mohly b˘t pro
kariéru nebezpeãné. Tato skuteãnost zmûnila
mÛj postoj k nûmu.
Karla Gotta osobnû neznám, jeví se mi v‰ak
jako ãlovûk apolitick˘, tak jako mnoho
umûlcÛ zde, kteﬁí se “do politiky nepletou”.
Je nyní, díky internetu, známo, Ïe v ranném
mládí mûl urãit˘ prohﬁe‰ek proti zákonÛm,
byl vy‰etﬁován policií, coÏ komunistiãtí vládci
mohli vyuÏít k pﬁinucení ke spolupráci. Jako
nejznámûj‰í ãesk˘ zpûvák v té dobû i v cizinû
by byl zveﬁejnûním tohoto prohﬁe‰ku
znemoÏnûn v oãích sv˘ch pﬁíznivcÛ. A Ïe
komunisté byli takov˘ch vûcí schopni je
známo v pﬁípadû údajn˘ch pornografick˘ch
fotografií Kubi‰ové a Dubãeka, které se ani
nezakládaly na niãem pravdivém.
Není mi známo, Ïe by Gott doná‰el StB,
jako napﬁ. zpûvák tehdej‰ího ãeského
undergroundu Nohavica, kterému mnozí jeho
kolegové vûﬁili. Na koncert tohoto tvora bych
zcela urãitû ne‰el.
Anticharta byla odporn˘ komunistick˘
dokument, o nûmÏ nikdy nebudeme vûdût,
kolik signatáﬁÛ ji podepsalo z donucení a
kolik dobrovolnû.
P.S. Na Kubu pod Castrem (a západní tisk
se hluboce m˘lí, myslí-li, Ïe Fidel není u
moci, kdyÏ pﬁedal prezidentství, ale ne vedení
komunistÛ svému bratrovi) bych nikdy nejel.
Zdraví Vás
Peter J. Bakala
***

Kalendáﬁ
15. -17. 6. (pá-ne)
60. jubilejní kongres âSSK
v Calgary
***
21.6. (so) 11:00
âesk˘ a Slovensk˘ den
na Masaryktownu
***
22.6. (ne) 11:00
Kanadsko-Slovnesk˘ den
1720 Barbertown Rd., Missisauga
***
22.6. (ne) 18:00
V˘stava fotografii
Markéty Schusterové
130 Dundas St. West
***
28.6. (so) 13:00
Patio plné knih
152 Rennie Dr.
Kitchener
***
21. 9. (ne)
Plastici v Torontu
**
17.-19.10.2008
Na skle maºované
Slovenská mladá scéna
647/838-7794
***
25.10. (so)
Slovenská skupina
DESmod v Torontu

Canada

âesk˘ a Slovensk˘ den se koná
v sobotu 21.ãervna na Masaryktownu
Ekumenické bohosluÏby v 11.30
Slavnostní zaãátek ve 14:00
prÛvodem k monumentu poloÏení kvûtin a vûncÛ,
krátké proslovy hostÛ
Skupina Rozmar˘n -dûti taneãky, SOKOL - dûti, dospûlí
âeská ‰kola - malé vystoupení, V˘chodná Dancers
John Chlumsk˘ - keyboard a zpûv, Marka Rajna - zpûv
Jiﬁí Grosman trio
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Czech &Slovak Institutions
âeské velvyslanectví
Czech Embassy
251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

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

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

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto
Prodej knih, dovezeného zboÏí, etc.
velká tombola
dûtské soutûÏe, fotbal a volejbal
Veãer je táborák

Informace: Iva Jeãmenová 416/439-4354

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.
www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005
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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Rozsudek Nejvy‰‰ího správního soudu
Nejvy‰‰í správní soud âeské republiky vynesl
pﬁed rokem prÛlomov˘ rozsudek, kter˘, jak
jsem pﬁesvûdãen, se dot˘ká zásadním
zpÛsobem státního obãanství a tedy i Ïivota
tûch na‰ich krajanÛ v Kanadû, kteﬁí pﬁi‰li o
ãeské obãanství nabytím kanadského v
souvislosti se sÀatkem s obãanem Kanady v
období let 1993 aÏ 2003.
Pﬁedesílám a podtrhuji, Ïe zákon o státním
obãanství, kter˘ je mnoha na‰im krajanÛm
stále trnem v oku, zÛstává stále nezmûnûn.
Ti, kteﬁí v‰ak mají svoji zku‰enost s právem,
vûdí, Ïe kolikrát nezáleÏí ani tak na dikci
zákona, jako spí‰e na jeho interpretaci. A to
je pﬁesnû to, o ãem soud v rozsudku v zásadû
rozhodl: zákon je tﬁeba vykládat jinak, ve
prospûch postiÏen˘ch ztrátou obãanství
nabytím jiného na základû sÀatku.
Díky tomuto rozsudku tak mohou pﬁíslu‰n˘m
zpÛsobem Ïádat vrácení ãeského obãanství
v‰ichni ti, kteﬁí uzavﬁeli sÀatek s kanadsk˘m
státním obãanem, následnû nabyli kanadské
obãanství a tím ãeské ztratili. Je v‰ak nutno
zdÛraznit, Ïe se nejedná o zákon dopadající
sv˘mi úãinky plo‰nû na v‰echny adresáty,
ale o rozsudek, tedy o rozhodnutí v
individuálním pﬁípadu. Na navrácení ãeského
obãanství tak nevzniká právní nárok.
V pﬁíloze Vám zasílám text ãlánku, kter˘
naleznete na na‰ich internetov˘ch stránkách,
kter˘ obsahuje dal‰í podrobnosti i odkaz na
rozsudek samotn˘. Dovoluji si Vás tímto
poÏádat o spolupráci pﬁi maximální
medializaci tohoto rozhodnutí. Rád bych totiÏ,
aby se o rozsudku dozvûdûlo pokud moÏno
rychle co nejvíce na‰ich krajanÛ, kteﬁí byli

doposud platn˘m (pozor: nikoli v‰ak ‰patn˘m,
pouze jin˘m moÏn˘m) v˘kladem postiÏeni.
Pﬁivítám proto, naleznete-li ve sv˘ch novinách
pro ãlánek ãi alespoÀ upozornûní o této
„novince“ na poli státního obãanství mal˘
kousek místa.
Za pochopení a spolupráci pﬁedem dûkuje
Mgr. Karel Hejã
vedoucí konzulárního odddûlení
Velvyslanectví
âeské republiky v Ottawû
***
¤ada obãanÛ âeské republiky Ïijících v Kanadû
pﬁi‰la o ãeské obãanství tím, Ïe v období od ledna
1993 do ﬁíjna 2003 nabyla kanadské státní
obãanství na základû sÀatku s kanadsk˘m státním
obãanem. AÏ novela zákona ã. 40/1993 Sb., o
nab˘vání a pozb˘vání státního obãanství âeské
republiky (dále jen „zákon o státním obãanství“),
jeÏ nabyla úãinnosti 29.10.2003, tuto situaci
ãásteãnû napravila. Uznala totiÏ sÀatek s cizincem
jako dÛvod pro zachování obãanství ãeského,
tedy nabytí obãanství dvojího. Tato náprava v‰ak
byla pouze ãásteãná a nevztahovala se na ty, kteﬁí
spadají do v˘‰e uvedeného období, v nûmÏ platila
pouze jediná v˘jimka ze ztráty ãeského obãanství,
tedy narození na území Kanady.
Dne 30. kvûtna 2007 vynesl Nejvy‰‰í správní
soud âR rozsudek ã.j. 1 As 62/2006-82, kter˘ se
t˘ká v˘kladu ustanovení § 17 zákona o státním
obãanství a kter˘ zásadním zpÛsobem prolomil
do té doby platn˘ v˘klad. Podle tohoto rozsudku
je tﬁeba ustanovení § 17 zákona o státním obãanství
interpretovat tak, Ïe i v pﬁípadech, kdy pﬁed
29.10.2003 po sÀatku s cizincem získal obãan âR
na Ïádost manÏelovo státní obãanství, zÛstává i

nadále státním obãanem âR a státní obãanství âR
nepozb˘vá.
Jak postupovat v pﬁípadû, Ïe chci rozsudku
vyuÏít k potvrzení ãeského obãanství?
Máte-li za to, Ïe spadáte do uvedené skupiny,
obraÈte se na pﬁíslu‰n˘ zastupitelsk˘ úﬁad se Ïádostí
o vydání Osvûdãení o státním obãanství a ve
svém podání se odvolejte na citovan˘ rozsudek. I
v tomto pﬁípadû totiÏ bude nezbytné provést ﬁízení
o zji‰tûní státního obãanství âeské republiky.
K Ïádosti musí b˘t pﬁiloÏen doklad o nabytí
cizího státního obãanství (s datem nabytí), doklad
o trvání pﬁedmûtného manÏelství ke dni nabytí
cizího státního obãanství a doklad o kanadském
obãanství manÏela ke dni sÀatku. Na základû
takto podané Ïádosti tak bude zahájeno zji‰Èování
státního obãanství Ïadatele. O Ïádosti rozhodne
krajsk˘ úﬁad pﬁíslu‰n˘ podle (posledního) místa
bydli‰tû Ïadatele na území âeské republiky
Jak postupovat v pﬁípadû, Ïe krajsk˘ úﬁad
moji Ïádost zamítne?
Ministerstvo vnitra âR mÛÏe v této vûci krajsk˘m
úﬁadÛm pouze doporuãit, jak postupovat. Je tﬁeba
zdÛraznit, Ïe tvrzení Ïadatele spolu s pﬁedloÏen˘mi
doklady nevytváﬁejí automaticky nárok na
navrácení ãeského obãanství. To je tﬁeba prokázat
v kaÏdém pﬁípadû individuálnû. Ministerstvo
vnitra je nicménû odvolacím orgánem proti
rozhodnutím vydan˘m v této vûci v prvním stupni
krajsk˘m úﬁadem. KaÏd˘ Ïadatel by pak mohl v
pﬁípadû neúspûchu v ﬁízení na 1. stupni, podat
prostﬁednictvím zastupitelského úﬁadu odvolání.
Plné znûní rozsudku je moÏné nalézt na:
www.nssoud.cz/anonym.php?ID=11951.
***

Petr ChudoÏilov KﬁíÏek po funuse
“Já nevím, proã mi ãte‰ básniãky,” vytkla mi kdysi
k vûci dodat, báseÀ byla hotová v celé své velebné
jedna dívka rozmrzele poté, co jsem zv˘‰il hlas,
úplnosti. “Slibme si, Ïe se uÏ nikdy nevopustíme,”
abych ji probudil z polospánku, do nûjÏ upadla, kdyÏ
navrhl Pavel, kdyÏ jsme spustili kotvu U Zelené lípy
jsem jí pﬁedãítal z Holanovy Bolesti. Opáãil jsem, Ïe
na Starém Mûstû PraÏském. Málem se nám to skuteãnû
nûkteﬁí lidé jsou je‰tû mnohem hor‰í neÏ já: básniãky
podaﬁilo, jenomÏe nás nakonec z té hospody vyhodili
si rovnou pí‰ou sami. Nûkdy dokonce ani nepotﬁebují
a v‰ude jinde pﬁedstírali, Ïe nás neznají a nechtûjí.
zacházet tak daleko, na rozdíl od mnoh˘ch
“·tátna hranica nie je korzo,” oznámil národu Gustav
publikujících autorÛ, kteﬁí vydali krabici od banánÛ
Husák, kmotr gangsterÛ z milosti Kremlu, kdyÏ v
plnou zver‰ovan˘ch kníÏek a básníky se pﬁesto nikdy
devûta‰edesátém spadla
nestali, nenapí‰ou na papír ani jeden jedin˘ kratiãk˘
Ïelezná opona, znamení, Ïe divad˘lko o socialismu
ver‰ a pﬁesto se to o nich nûjak tu‰í a ví; tohle je
s lidskou tváﬁí skonãilo. Lidová mluva této zmûnû
básník. Anebo v ‰Èastnûj‰ím pﬁípadû jim vy‰la
pﬁezdívala ménû vzne‰enû, ale zato trefnûji, spadla
tenouãká sbírka, jeÏ je obsahem tak silná, Ïe uÏ nikdy
klec. S Pavlem Jansk˘m jsme si v malostranské
nemusejí vÛbec nic pﬁidávat a pﬁipisovat. Takovouhle
Nerudovû ulici zastavili noãní kropicí vÛz. “Kam to
kníÏku napsal a vydal Pavel Jansk˘, jmenovala se
bude, kluci?” zeptal se ﬁidiã. Zatímco já jsem navrhoval
Hlavou dolÛ a vy‰la v roce 1967 nákladem 800
jako cílovou stanici Benátky, Pavel poÏádal mnohem
v˘tiskÛ - znalci tenkrát soucitnû pokyvovali hlavami,
stﬁízlivûji: “Já chci vocaì do prdele.” “Tak jedeme,”
ponûvadÏ v˘‰e nákladu se v rámci tehdej‰ích pozvolna
souhlasil ﬁidiã. Celou noc jsme se ﬁítili praÏsk˘mi
rozkvétajících, pﬁesnûji ﬁeãeno, rozmrzávajících
ulicemi. Dychtivû a marnû jsme vyhlíÏeli nûco, co
nakladatelsk˘ch pomûrÛ jevila jako nepatrnû mizivá.
bylo na mnoho let definitivnû pryã. Nikdo nemluvil,
Pavel Jansk˘ zemﬁel 20. ledna 2006 ve vûku 77 let; o
taky nebylo co ﬁíci, ale báseÀ to byla i tentokrát. Ten
jeho smrti jsem se dozvûdûl se zpoÏdûním a moje
ﬁidiã asi du‰evnû trpûl stejnû jako my, nevzal si od nás
dne‰ní vzpomínka na pár spoleãn˘ch prchav˘ch chvil
ani korunu, pﬁestoÏe jsme mu chtûli dát v‰echny na‰e
lidského Ïivota uÏ nemÛÏe b˘t víc neÏ kﬁíÏkem po
peníze. MoÏná také i on byl básník?
funuse.
Poslední léta Ïivota, suÏován chorobami, Pavel
Poznali jsme se v polovinû ‰edesát˘ch let za
pokr˘val své okolí popelem vzpomínek jako
dobrodruÏného veãera, jenÏ nás vyplavil v mûsteãku
vyhasínající sopka, ale pût let komunistického
na stﬁedním toku Vltavy. Hrobové se otevíraly, skály
koncentraãního tábora, jeÏ mu byly pﬁisouzeny v
pukaly, ráno nás hroznû bolela hlava. Vraceli jsme se
padesát˘ch letech, nikdy netvoﬁily naﬁíkavou páteﬁ
do Prahy podzimní topolovou alejí. Kousek za
jeho repertoáru. Doãkal se vydání souboru svého díla
Zbraslaví se jako ztracen˘ a znovunalezen˘ sen z
pod pﬁíznaãn˘m názvem D‰tûní a nakladatelství Torst
mlhy vynoﬁil vÛz zastﬁe‰en˘ plachtou. Romsk˘ dûdek
za to patﬁí vzdát velk˘ dík. Naposledy jsem ho vidûl
dával pít koni z vûdra, z ohni‰tû stoupal k nebi spor˘
v jeho celoÏivotním doupûti ve Snûmovní ulici ãíslo
kouﬁ. MoÏná to byl ten úplnû nejposlednûj‰í romsk˘
15. Za okny dé‰È a sníh biãovaly dÛvûrnû znám˘
koãovník v celém tehdej‰ím âeskoslovensku.
dvorek. Pavel byl rád, Ïe uÏ nemusí vykonávat tûÏkou
PﬁihlíÏeli jsme dlouho. Nejlep‰í bylo, Ïe nikdo neﬁekl
fyzickou práci, vydán napospas mrazu, zvÛli a samotû
ani slovo, ani Pavel Jansk˘, ani ten Rom, ani já, jen
v davu.
jsme si zlehka pﬁik˘vli na pozdrav, víc nebylo moÏno
11.3.2006
Psáno pro âRO 6- Oti‰teno s vûdomím autora
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Poslední Nokturno sezóny
Poslední nedûli v kvûtnu skonãil v
restauraci Praha sedm˘ roãník Nokturen
na Masaryktownu. Pﬁed sedmi léty to byl
ãesk˘ houslista lvan Îenat˘ se
slovenskou pianistkou Katarínou
Îenatou, nyní pﬁi posledním koncertu
slovenská sopranistka BoÏena
Ferancova s ãesk˘m ãi moravsk˘m
pianistou Borisem Krajn˘m. Jaká shoda
náhod. V‰ech sedm let Nokturna
prezentouala pouze ãeské a slovenské

·ALOM
V novembri 2006 po prv˘ raz uviedli pásmo
Ïidovskej poézie v torontskom Centre for the
Arts. Ide o poéziu slovensk˘ch Ïidovskyãh
autorov, ktorí sami preÏili holocaust, alebo ich
potomkov. S rovnak˘m úspechom potom
vystúpili v Bratislave a v Izraeli. Mala som to
‰Èastie, Ïe pri prílezítosti vydania knihy z tohto
predstavenia, Kanadska základina pre umenie
a divadlo, reprízovala celé pásmo a oslovili
ma, ãi by som tam neúãinkovala. Rada som
súhlasila. Nakoºko som relatívne mladá, nikdy
som príli‰ veºa nevedela o osude Îidov za
druhej svetovej vojny. V ‰kole nás k⁄mili najmä
nie celkom úplnymi faktami o SNP, zabudnúc
spomenúÈ rozhodujúci fakt, Ïe Slovensk˘ ‰tát
bol spojencom hitlerovského Nemecka, a Ïe
slovenské protiÏidovské zákony boli ãasto
prísnej‰ie ako nemecké. AÏ pri práci na pásme
Shalom som si naplno uvedomila celú tragédiu
mojich spoluobãanov, ktor˘ch jedin˘m
zloãinom bola skutoãnosÈ, Ïe boli Îidia.
NenáleÏí mi hodnotiÈ úroveÀ pásma, ani
estetickú hodnotu prednesen˘ch básní. Na to
jestvujú povolanej‰í. Rada by som iba
zdôraznila, Ïe poznanie, ktoré som zaÏila
poãas prípravy, aj samotného predstavenia o
na‰ej vlastnej histórii, o obãanoch, ktor˘ch
vlastn˘ ‰tát poslal na istú smrÈ a e‰te za to
zaplatil, ma ‰okovalo a zmiatlo. Toºko ºudskej
zloby a nenávisti hádam hraniãí so
‰ialenstvom. Pouãila som sa z histórie, hoci
smutnej. A preto mal Shalom zmysel. Aby
sme sa pouãili a hlavne nikdy nezabudli.
Zuzana Martinková
***

umûlce Ïijící doma nebo v cizinû (vãetnû
Kanady). ÚroveÀ vût‰iny koncertÛ byla
svûtová, za kterou by se nemuseli stydût
ani organizátoﬁi PraÏského jara (prof.
Zdenûk Koníãek, zakládající ãlen
PraÏského kvarteta). Koncerty se tû‰ily
velké oblibû na‰í veﬁejnosti a ani adresa
Masaryktownu - hluboko ve v˘chodním
cípu Toronta - jim nebránila v náv‰tûvû
koncertu. K pûknému prostﬁedí pﬁispûli
zamûstnanci restaurace Praha, kteﬁí vÏdy
pﬁipravili intimní prostﬁedí doplnûné
v˘bornou kuchyní. Poslední koncert témûﬁ
zaplnil restauraci. BoÏena Ferancová byla
u Kanadû poprvé a po jejím velmi zdaﬁilém
koncertu pro Mozartovu spoleãnost
absolvovala dal‰í vystoupení v kostele
sv. Pavla a v rezidenci generálního
konzula (místo Janáãkova tria, které
potkala osobní tragédie cellisty souboru).
Doprovázena byla pianistou Borisem
Krajn˘m. Koncert byl zahájen árií z

Händelovy opery Rinaldo, pokraãoval
dvûma áriemi z Mozartovy opery Figarova
svatba a následovaly Dvoﬁákovy Písnû
milostné a cikánské . Po pﬁestávce pak
árie Rusalky Antonína Dvoﬁáka, Maﬁenky
z Prodané nevûsty Bedﬁicha Smetany a
pak písnû Schneidera-Trnavského a
Eugena Suchonû. Oba umûlci byli v
naprostém souladu, sopranistka
uãarovala nádhern˘m pﬁednesem i ve
vysok˘ch tóninách. Její Rusalka snese
nejvy‰‰í hodnocení a myslím, Ïe její
podání se dá srovnat se svûtov˘mi
hvûzdami jako je Eva Urbanová. Po
obrovském potlesku si posluchaãi vynutili
tﬁi pﬁídavky - a poslední byl - na Ïádost
posluchaãÛ - Rusalka podruhé. To uÏ
nebylo v sále restaurace Praha suchého
oka. Vynikající koncert byl úspû‰n˘m
dovr‰ením sedmého roku Nokturen.
M.K.
***
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

6,52 CDN $
5,31 CDN $
15,33 Kã
18,83 SK
0,98 CDN $
1,61 CDN $

Toronto Star - 5. 6. 2008

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

15,55 Kã
24,63 Kã
81,11 Kã
15,81 Kã

âNB - 6. 6. 2008

ZVE ZÁJEMCE O NOVÉ âESKÉ KNIHY
Z KITCHENERU A OKOLÍ
na “patio plné knih” a osvûÏující sklenku

V SOBOTU 28.6.2008 mezi 13 - 18 hod.
152 Rennie Dr. (Ottawa St. N. x River Rd. E.)
Pﬁijìte si vybrat z velkého v˘bûru ãtení na léto:
detektivky, romány, historické knihy, kﬁiÏovky, dûtské kníÏky

BliÏ‰í info:
416-289-2476
nebo

e-mail: julie-books@sympatico.ca

Krajanskú verejnosÈ v Toronte a okolí
poz˘vame na v˘roãnú slávnosÈ

Kanadsko-Slovensk˘ deÀ
ktor˘ usporiada

Slovensko-kanadsk˘ kultúrny spolok
1720 Barbertown Rd., Mississauga
za spolupráci Slovensko-kanadskej obchodnej komory

v nedeºu 22. júna 2008

Brána otvorená o 11 hodine
Obãerstvenie, tradiãná jedlá od 12 hodin

Kultúrny program zaãne o 14:30
Prehliadka tichej krásy, súbory V˘chodná a polsk˘ Biely orol, Koliba speváci,
slovensk˘ hramonikár, Janko Vaculík baryton.
Vstupné na bráne $ 7.00 za osobu, deti do 12 rokov zdarma.
Parkovanie aut zdarma!

O ìal‰ie informácie a prnajatie stánkov kontaktujte:
Annu Zapletalovú: 416/537-7698.
Na va‰u úãasÈ sa te‰ia uporiadatelia.
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âeská a slovenská televize
na internetu!

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí
premierovû komedii reÏisérky Karin
Babinské

PUSINKY
roadmovie o tﬁech dívkách, které se nedostaly na vysokou
a tak si vymyslely supercestu do Holandska - pracovat
na farmû, louky, krávy, a krásn˘ Ïivot pﬁi cesatování.
V‰ecko je v‰ak hroznû zamotane a nakonec to dopadne jinak.
Dále uvádíme filmy:
·KODNÁ - napínavé vy‰etﬁování vraÏdy v sázkové kanceláﬁi
HODINA KLAVÍRU - film s B.Polívkou a P.Li‰kou
CESTA DO VÍDNù A ZPÁTKY - komedie o setkání s b˘valou láskou
Krátké komedie s oblíben˘m hercem Miroslavem Donutilem
v programech
3 + 1 S MIROSLAVEM DONUTILEM NA RÒZNÁ TÉMATA
a poslední ãást pãíbûhÛ lidí, kteﬁí utikali za svobodou
P¤ÍBùHY ÎELEZNÉ OPONY 31 - 39
A nakonec oznamujeme radostnou zprávu pro ty, kteﬁí mají rádí star‰í televizní
seriály, uvádíme následující ve v˘borné obrazové a zvukové kvalitû:
ARABELA 1 - 13 (1977)
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA 1 - 8 (1971)
CHALUPÁ¤I 1 - 13 (1975)
NÁV·TùVNÍCI 1 - 15 (1983)
VyÏádejte si bliÏ‰í informace.
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

June 12, 2008

Nejmen‰í mûsto v âechách
KaÏdá zemû má svoje NEJ. Obdivujeme nejvût‰í, nejkrásnûj‰í, nejdraÏ‰í, nejstar‰í,
nej… Ale proã obdivovat zrovna nejmen‰í mûsto? Tedy nejmen‰í poãtem obyvatel.
A pﬁece, toto minimûsteãko toho má tolik co nabídnout, Ïe by leckterá krajská
metropole mohla závidût. VÏdyÈ v západoãeském Rab‰tejnû nad Stﬁelou najdeme
do daleka záﬁící barokní zámek, klá‰ter servitÛ s mohutn˘m kostelem Panny Marie
Sedmibolestné, historické stavby mû‰Èanské architektury z hrázdûného zdiva,
mûstsk˘ ‰pitál, zbytky mohutného hradu, Ïidovsk˘ hﬁbitov, stﬁedovûk˘ kamenn˘
most a samozﬁejmû mûstské hradby. Ty chrání dnes jiÏ pouho pouh˘ch pûtadvacet
stál˘ch obyvatel..
A jak se mÛÏe vzkvétající královské zboÏí, místo ãastého pobytu samotného
císaﬁe Karla IV., takto hluboko pﬁehluboko propadnout? Inu, v odpovûdi nehledejme
stﬁedovûké mory, ani pﬁírodní katastrofy, ba ani devastující poÏáry a váleãná
plenûní. S poslední válkou v‰ak osud mûsteãka pﬁece jen úzce souvisí. Nebyly to
v‰ak boje s nepﬁátelsk˘mi ozbrojenci, ale pováleãná národnostní nenávist a pomsta
samotn˘ch vítûzÛ, jeÏ srazily mûsteãko na kolena.

Ano, moderní totální ﬁe‰ení, které se neohlíÏelo na lidskost, tradice, ekonomiku,
natoÏ na nûjakou kontinuitu kulturní a etnickou. A tak z rozhodnutí nás âechÛ byli
tehdy pﬁevaÏující obyvatelé nûmecké národnosti vyhnáni ze sv˘ch stalet˘ch domovÛ.
I zÛstaly po nich prázdné nejen mû‰Èanské domky a chalupy, ale i otevﬁená rána,
která se ani ‰edesát let po tom v‰em bûsnûní nezhojila. Statistika hovoﬁí jasnû: rok
1930 344 obyvatel v 90 domech, rok 1950 77 obyvatel a 60 domÛ. Pravdou v‰ak je,
Ïe na hospodáﬁském v˘znamu ztrácelo mûsteãko jiÏ pﬁed válkou. V té dobû jej také
opustilo nûkolik Ïidovsk˘ch spoluobãanÛ.
A jak se v takovém minimûsteãku Ïije dnes? Posuìte sami. Obchod s potravinami
zru‰en, po‰ta uzavﬁena, klá‰terní hotel zru‰en, restaurace je minulostí. Na vlak
musíte sedm kilometru lesem a po sv˘ch. Autobus, jediné spojení hromadnou
dopravou, funguje pouze ve v‰ední dny. A samospráva s mûstsk˘mi právy z roku
1337 paﬁí rovnûÏ historii. Slavné mûsteãko ztratilo samostatnost LP 1980.. Od té
doby je souãástí asi deset kilometrÛ vzdáleného barokního Manûtína.
Co v‰ak tomuto poutavému místu nelze jen tak odejmout, jen tak zru‰it, jen tak
vyhnat, je zdej‰í génius loci. Jo to nûco tak neuchopitelného, tajemnû duchovního
a metafyzického, Ïe se to vymyká bûÏné ãlovûãí manipulaci. Ano, génius loci jako
by nebyl z tohoto svûta: Neviditeln˘, zjevuje se jen v pocitech, a to je‰tû pouze tehdy,
kdyÏ jsme dostateãnû vnímaví a necháme se jím prostoupit. Tenhle duch místa nás
pﬁesahuje staletou tradicí zakletou do siluet vûÏí a hﬁebenÛ stﬁech, do kamene i
trouchnivûjícího trámoví, do rozpadajících se kostí na zarÛstajícím hﬁbitovû.
Dnes by se chtûlo ﬁíci, Ïe génius loci je souãástí obchodní znaãky, známky kvality,
která se ve svûtû businessu cení ãasto víc, neÏ vlastní v˘robní prostﬁedky nebo
prodejní prostory. Ale tohle komerãní vyuÏití je zde v Rab‰tejnû zatím jen písní
daleké budoucnosti. V˘zvou pro podnikavé, kteﬁí by dokázali toto nemateriální
fluidum uchopit a pozvednout k prosperitû místa i zbytku usedlíkÛ. A to dﬁív, neÏ se
za posledním z nich zavﬁou dveﬁe.
Jednou za uhersk˘ rok sem zavítají filmaﬁi okouzleni ãarovnou scenerii sídla na
ostrohu nad klikatící se ﬁekou Stﬁelou. A tak zdej‰í kulisy poslouÏily kupﬁíkladu pro
romantick˘ film Cesta z mûsta nebo pro britskou pohádku Tichá my‰. Dlouhodobû,
uÏ po celá desetiletí, mûsteãko pﬁitahuje chalupáﬁe a turisty. Právû díky onûm
lufÈákÛm tu stále je‰tû stojí nûkteré prastaré domy, které by jinak podlehly zubu
ãasu. Turisté tudíÏ mohou obdivovat zakonzervovan˘ stﬁedovûk, ale jen zvenku a
z povzdálí. Z jak˘chsi dÛvodÛ upomínajících na pohádku o ‰ípkové RÛÏence, jsou
historické památky, jako zámek (rekreaãní zaﬁízení pro novináﬁe), klá‰ter, kostel i
loreta, spolehlivû uzavﬁeny. Jak jiÏ naznaãeno, kdyÏ ne dﬁímající princezna, tak
duch podnikání tu urãitû je‰tû tvrdû spí a ãeká na svého prince osvoboditele. Îízní
tu v‰ak poutník úplnû umﬁít nemusí. AlespoÀ ne tehdy, kdyÏ je jedin˘ místní penzion
zrovna v provozu.
I nejmen‰í mûsto v âechách má, jako kaÏdé správné stﬁedovûké sídlo, svoji
povûst. NuÏe, na jeho prapoãátku byl velik˘ havran, kterého skolili královi lovci.
Nebyl to v‰ak, jak to tak b˘vá, opeﬁenec zcela obyãejn˘. V zobáku nesl kouzeln˘
prsten. Tím staãilo pootoãit a na skále nad ﬁekou vyrostl v tu ránu pﬁepevn˘ hrad.
Pod jeho ochranou pozdûji vzniklo mûsto Rab‰tejn. Mûsto, které by v souãasnosti
takov˘ kouzeln˘ prsten potﬁebovalo jako sÛl. Ale doba povûstí a pohádek, alespoÀ
tûch klasick˘ch, dávno skonãila. Nezb˘vá tedy, neÏ se spoléhat na vynalézavost
lidského ducha a um ãlovûãích rukou. Tentokráte uÏ bez ohledu na vlastnictví té
správné národní legitimace. A duch místa bude tûm odváÏn˘m zcela jistû, tady v
slavném královském mûstû Rab‰tejnû nad Stﬁelou, nápomocen.
Miroslav Petr, kvûten LP 2008
***

London/Exil

June 12, 2008

satellite

1-416

Osmiãkov˘ galaveãer v Londonu
K úspû‰n˘m podnikÛm, které se konaly v rámci roku, kdy si pﬁipomínáme osmiãková data
ãesk˘ch a slovensk˘ch dûjin, mÛÏeme pﬁiﬁadit dal‰í.
Poboãka London âeského a Slovenského sdruÏení v Kanadû uspoﬁádala dne
31. kvûtna 2008 Osmiãkov˘ galaveãer, kter˘ se po spoleãenské a kulturní stránce velmi
vydaﬁil. Sál Sommerset Room v místním hotelu Ramada Inn byl zcela zaplnûn, a náv‰tûvníci
se dobﬁe pobavili.
K tanci a poslechu hrála skupina Pressovia a ke zpestﬁení programu pﬁispûla zpûvaãka
Marka Rajna sv˘m pÛvabn˘m projevem.
Losování o hezké ceny v bohaté tombole, darované pﬁeváÏnû ãleny krajanské komunity, s
vtipem a ‰armem vedla moderátorka ãeského televizního vysílání Nová Vize Lenka Kuãerová.
B. Sherriffová

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

Restaurace
v západním Torontu!

OrganizátorÛm s pﬁípravami veãera pomáhali tito ochotní mladí lidé.
Zleva: Meredith Allenová, Chris Fisher, Alexandra Márová, Peter Wink a Pavlína a Andrea
Falt˘nkovy.
Foto B. Sherriffová

Konference

KRAJANÉ A EXIL 1948 A 1968
PRAHA 16.-17. ZÁ¤Í 2008

Vzhledem k tomu, Ïe osmiãková v˘roãí
leto‰ního roku mají úzkou souvislost s
ãeskoslovensk˘m a ãesk˘m exilem,
Mezinárodní koordinaãní v˘bor
zahraniãních âechÛ poﬁádá 16.-17. záﬁí
2008 v Praze konferenci “KRAJANÉ A
EXIL: 1948 A 1968.” Konference naváÏe
na T˘dny zahraniãních âechÛ, konané v
Praze v letech 1998, 2000, 2003 a 2006.
Konference se uskuteãní za podpory
Odboru pro krajany, kulturu a prezentaci
Ministerstva zahraniãí âR a ve spolupráci
s Univerzitou Karlovou v Praze. Zá‰titu
pﬁevzal ãesk˘ ministr zahraniãí pan Karel
Schwarzenberg. Konference nabídne
moÏnost nahlédnout exilové vlny,
zpÛsobené politick˘mi událostmi let 1948
a 1968, pohledem historikÛ (úãast
pﬁislíbili mj. Jiﬁí Pernes, Vilém Preãan,
Vladimír Nálevka a dal‰í), ale i pohledem
vás - zahraniãních âechÛ, pamûtníkÛ
onûch dramatick˘ch událostí.
Jednacím místem bude Rektorát
Univerzity Karlovy, Ovocn˘ trh 3, Praha
1, dobu jednání v oba dny
pﬁedpokládáme od 9.00 do 17.00 hodin.
Souãástí konference bude i doprovodn˘
program vãetnû náv‰tûvy Ústavu pro
studium totalitních reÏimÛ. Konference
se koná v souãinnosti s Krajansk˘m
folklorním festivalem, kter˘ zaãíná v
Praze 18. záﬁí 2008. Podrobné informace
o konferenci najdete na internetové
adrese www.zahranicnicesi.com.
V‰ichni zahraniãní âe‰i a krajané jsou
co nejsrdeãnûji zváni! Prosíme vás,
abyste nám potvrdili pﬁedbûÏnou úãast
a eventuelní zájem vystoupit na
konferenci s vlastním referátem.
Zaregistrovat se mÛÏete na adrese
MKVZâ, K Zahrádkám 1289/4, 15500
Praha 5, âeská republika, nebo na emailové adrese info@zahranicnicesi.com.

Potvrzení va‰í úãasti oãekáváme do
konce srpna 2008.
Vûﬁíme, Ïe vás pﬁipravovaná
konference zaujme a tû‰íme se na
setkání s vámi na pÛdû Univerzity
Karlovy, jejíÏ prostory se staly tradiãním
fórem pro setkávání zahraniãních âechÛ
z celého svûta.
Ája VrzáÀová-Steindler, pﬁedsedkynû
MKVZâ Miroslav Krupiãka, tajemník
MKVZâ
***

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

 TCT

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


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

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



✈



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

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

TORONTO • PRAHA • OTTAWA • MONTRÉAL • BUFFALO • CHICAGO • ATLANTA
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Nedokonalá reportáÏ z Vancouveru a svûta
Letos bylo ve Vancouveru prapodivné jaro.
âasté de‰tû a dosud, aã uÏ ãerven je
blizouãko, teploty s v˘jimkou jednoho ãi
dvou dnÛ nijak nepﬁipomnûly data v kalendáﬁi
(tohoto roku 2008).
S tím se nedá nic dûlat. Zda je to dÛsledek
toho o ãem se nechal sly‰et Al Gore nebo
jen souãást vrtochÛ atmosféry (pﬁírody) bez
valného vlivu ãlovûãenstva, to se neodvaÏuji
posoudit.
Chci se ale zmínit o jin˘ch vûcech. Malinko
mû zaskoãila statistika (aã vlastnû by mû to
pﬁíli‰ pﬁekvapovat nemûlo) o tom, jak skvûle
na ‰pici se umístila kanadská mûsta vãetnû
Vancouveru ve statistice zloãinÛ v‰eho
druhu, od krádeÏí aut po mordy nejen tûch,
kdoÏ nejsou s policií zadobﬁe, ale nejednou
i nevinn˘ch penzistÛ a jin˘ch obãanÛ. Pﬁíli‰
zloãinÛ pá‰e se v této Bohem poÏehnané
provincii! K dne‰nímu datu (27. kvûtna)
dosáhl poãet mordÛ ãísla 31! UÏ dnes
pﬁevy‰uje poãet mordÛ spáchan˘ch za cel˘
loÀsk˘ rok. figuru loÀsk˘ch zloãinÛ.
Dlouho jsem si myslel, Ïe jsem se pro
zbytek Ïivota ocitnul v jednom z nejlep‰ích
míst co zemûkoule nabízí. V poslední dobû
mÛj optimismus potvrzuje uÏ jen okolní
pﬁíroda - tﬁeba ten skuteãnû nádhern˘
Stanley Park, poskytující dlouhé a klidné
procházky nádhernou, letitou vegetací,
kolem jezera a kde i ona dûsivá vichﬁice,
které nedávno za obût padlo mnoho
krásn˘ch lesních velikánÛ. Mnû osobnû nijak
neru‰í, ona místa s vyvrácen˘mi stromy,
kde Ïivel si poãínal nejdûsivûji. Naopak,
zbyteãnou mi pﬁipadá kampaÀ v˘bûru penûz
v této vûci (obávám se, Ïe prachy skonãí
stejnû jinde neÏ zam˘‰leno) na revitalizaci
po‰kozeného prostoru. Nic se nestane, kdyÏ
v‰e bude ponecháno tak jak to je. VÏdyÈ
hodnostáﬁÛm nijak nevadí jak se betonoví
dinosauﬁi zakusují do klidn˘ch míst a je‰tû
zb˘vající zelenû v centru mûsta, snad ve
snaze pﬁipodobnit se Hong Kongu. (Moje
Ïena, aã v pesimismu znaãnû pozadu za
mnou, uÏ nûkolik let pﬁedvídá, Ïe i tento
skvost, Stanley Park, padne za obûÈ
spekulantÛm a cizokrajn˘m nákupãím bez
citu k pﬁírodnímu bohatství a pﬁírodním
ojedinûlostem). A to v‰e s poÏehnáním vlády,
o jejíÏ kvalitû myslím si stále ménû a snad i

z dobr˘ch dÛvodÛ. Rád bych je i vyjmenoval,
ale k tomu mi by asi pan redaktor nedopﬁál
dosti místa.
Nevím, zda ohromnou vût‰inu tûch, kdo za
veliké peníze nakupují nemovitosti jak v mé
rodné zemi tak v mém souãasném domovû,
jsou vût‰inou lékaﬁi, vûdci (ãi právníci, ti
solidní), lidé bohatí, ale v‰eobecnû uÏiteãní.
Namyslím, Ïe pﬁítok ohromného
zahraniãního kapitálu, kter˘ se investuje do
rezidencí, hotelÛ a pod. Pochází z tûchto
zdrojÛ. A znamená odprodej cenn˘ch
nemovitostí, jehoÏ pozdûj‰í dÛsledky nemusí
b˘t blahodárné. Jak mÛÏe tﬁeba ãeská vláda
dopustit v˘prodej Karlov˘ch VarÛ a podobnû
dnes severnûj‰í ãásti âech ruské mafii?
MÛÏe pro to b˘t vysvûtlení, jaké sdûlila italská
odbornice L. Napoleoni: je to otázka penûz.
Mamonu a korupce. Proti vládû mamonu
jsou i prezidenti a pﬁedsedové vlád - ano,
bezmocní. Tû‰ítko pro souãasníky, které
ona nabízí: raãte se ohlédnout zpût dûjinami
... vÏdycky tomu tak bylo. Dûjiny probíhají po
sinusovce ... A Ïe se s tím vlastnû nedá ani
moc dûlat, míní autorka. A kdyÏ jeden sleduje
dûní alespoÀ trochu, není dÛvodu s ní
nesouhlasit.
V CS-magazinu vydávaném elektronicky
panem Krystlíkem u‰etﬁil mi práci L. Fr˘bort
sv˘m textem o poﬁádání Olympijsk˘ch her
dnes. BohuÏel, ve Vancouveru ti mocní a
po‰etilí, získali privilegium uspoﬁádání OH v
roce 2010. Nechci opakovat názory pana
Fr˘borta v této vûci, k tomu jen tolik, Ïe
mÛÏe b˘t rád, Ïe Ïije v Hannoveru a ne tady,
ve Vancouveru, neboÈ do oné ‰arády uÏ
zb˘vají ménû neÏ dva kalendáﬁní roky.
Pánové, kteﬁí se vehementnû o poﬁádání
her ucházeli, vycházeli z jist˘ch cifer co ta
záleÏitost v rÛzn˘ch sloÏkách asi bude stát.
Po získání práva hry poﬁádat, obãan více
neÏ obãas se dozvídá o tom jak ta která
poloÏka bude mnohonásobnû vy‰‰í neÏ ta z
níÏ se vycházelo. Schodek samozﬁejmû
nezaplatí pan premiér a jeho druzi, ale i
mnoho tûch, kteﬁí byli proti poﬁádání her. Jen
nenapraviteln˘ optimista si mÛÏe myslet, Ïe
v˘sledná bilance bude pﬁíznivá. A pokud se
jeden smíﬁí s morální devastací olympijské
my‰lenky, promûnûné dnes k nepoznání,
pak jenom nûkolik nejzákladnûj‰ích vûcí

zcela praktického rázu lehce nutí soudného
ãlovûka k zamy‰lení. Jako napﬁíklad mûstská
infrastruktura, moﬁská úÏina v cestû za
zábavou na whistlersk˘ch horách,
pﬁeklenutá jen dvûma mosty nijak obrovské
kapacity. Vancouver se opût dostane na
mapu svûta! volají nad‰enci. Zbyteãnû, uÏ
se dostal ... krádeÏe a zloãinnost zde dosahují
dnes pozoruhodného objemu. Je to ráj tûch,
kter˘m obchod s drogami stejnû jako jejich
uÏívání stal se smyslem Ïivota.
âas od ãasu i místní tisk dá k lep‰ímu
lecjaké informace o tom, co bude nezbytné
uãinit pro hladk˘ prÛbûh her, pro spokojenost
soutûÏících, trenérÛ, novináﬁÛ, rozhodãích,
anti-doppingov˘ch odborníkÛ a pro dopravu
zvûdavcÛ na podívanou a podobnû ... Nad
tím v‰ím pozvedá se ukazovák pﬁipomínající,
Ïe zaji‰tûní bezpeãného prÛbûhu
olympijského zápolení je dnes naprosto nûco
jiného neÏ tﬁeba v roce 1952 v Helsinkách,
kde Emil Zátopek, nespornû bûÏeck˘
fenomén, zazáﬁil, byÈ v tréninku mocnû
podpoﬁen˘ reÏimem, podmínkami, o jak˘ch
se moÏná mnoh˘m jeho konkurentÛm ani
nezdálo; ale to je bezmála vedlej‰í. DÛleÏité
jsou podmínky, za jak˘ch se tehdy, a to
nejen v roce 1952, ale i dﬁíve stejnû jako o
pár let pozdûji, OH konaly, neÏ smutnû
pﬁedznamenány teroristy na OH v Mnichovû
(vraÏdou izraelsk˘ch olympionikÛ).
V na‰em místním, ale celkem solidním
tisku, probûhla informace o tom, jak v letech
2000-2005 procento svobodn˘ch matek a
svobodn˘ch otcÛ vzrostlo ve dvou
municipalitách Severního pobﬁeÏí v rozmezí
21.2% - 73.7%. Statistika sotva radostná.
Mûl jsem dost dlouho vcelku kladn˘ názor
na dûní v Quebeku. Dnes malinko mi vyrazila
dech informace o dvou star‰ích akademicích
(Taylor a Bouchard) dle fota náramnû
py‰n˘ch na svou studii jak integrovat imigraci
... odstranûním krucifixÛ ze ‰kol a míst
veﬁejn˘ch, poÏehnání hijabu i ostatním
islámsk˘m specialitám stejnû jako poÏehnání
k no‰ení onûch (posvátn˘ch?) kudliãek do
‰koly i jinam.
Cena ropy nadále stoupá a to uÏ ne zcela
lineárnû v prÛbûhu ãasu. Je‰tû takov˘ prÛbûh
nemá podobu hyperboly ale není vylouãeno,
Ïe brzy i to se mÛÏe stát. A na tomto ãerném

zlatû je závisl˘ pokrokov˘ západní svût,
jeho ekonomie a cena moje a va‰e, milí
ãtenáﬁi, tûch nejzákladnûj‰ích poÏivatin, o
luxusnûj‰ím zboÏí ani nemluvû. Navíc
nejbohat‰í rezervy jsou v oblastech pramálo
pﬁátelsky naklonûn˘ch Západu, jak
v‰eobecnû je známo. Aby ale tahle svízel
dostala skuteãnû absurdní a ke znechucení
vedoucí nádech, olejáﬁské spoleãnosti mají
tu drzost pﬁiznat zisky v tomto období valem
rostoucích cen pohonn˘ch hmot historicky
nejvy‰‰í! Nepochybuji, Ïe stejnou bandou
jsou burzovní makléﬁi jejichÏ vliv na trÏní
cenu onoho ãerného zlata je znaãn˘.
V dÛvodn˘ch obavách o blaho lidstva
rozhodnuto obûtovat zemûdûlsk˘ produkt
v˘robû pohonn˘ch hmot. To zní zásluÏnû,
ale kaÏdá mince má dvû strany. Za obûÈ
padají lesní prostory s následkem ne právû
radostn˘m: produkce k tomu potﬁebn˘ch
obilovin pro úãel obÏivy klesá a jejich cena
roste. Kupuji napﬁ. mouku, neboÈ dost ãasto
doma peãu chleba. Pohled na cenu
desetikilového pytle nedávno vehnal mû do
prostor, kde nakupuje se víno, skvûlé víno,
abych si po zdolání láhve mohl myslet, Ïe se
mi to jenom zdálo! V rozãilení jsem pﬁehlédl,
Ïe i cena tûchto u‰lechtil˘ch nápojÛ opût
povyrostla.
Optimista namítne, Ïe by mohlo b˘t je‰tû
mnohem hÛﬁe. A to je pravda. BohuÏel, jak
se v posledních letech situace vyvíjí, asi i
bude. Zpráva, jeÏ probûhla tiskem, Ïe
svûtov˘ terorismus slábne, je jistû pozitivní,
za pﬁedpokladu, Ïe fakty podloÏená. JenÏe
není to jenom terorismus, kter˘ vrhá stín na
budoucnost demokratick˘ch, vyspûl˘ch
státÛ a zemí. A tak mû napadá, zda
nejuÏiteãnûj‰í ãinností mocn˘ch svûta asi
by b˘valo vytvoﬁení systému, sestávajícího
z dobr˘ch stránek socialismu a kapitalismu.
Kdopak by si pﬁed sedmdesáti lety
pomyslel, Ïe Mûsíc je pro ãlovûka
dosaÏiteln˘. Ukázalo se, Ïe je. Proã by se
ani tato utopie nemohla uskuteãnit? Snad
proto, Ïe tohle Julia Vernea nenapadlo?
Pravdûpodobnûji asi proto, Ïe chytrost a
moudrost nejsou tak docela stejné vûci ...
O vûcech radostnûj‰ích, dostane-li se mi k
tomu místa, nûkdy pﬁí‰tû. Dosud existují.
Vladimír Cícha -Vancouver
***
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Co b˘valo pûkné,
toho se dnes mládeÏ lekne
V pátek odpoledne pﬁed tﬁídenním
víkendem mÛj byznysov˘ partner Mark
vypadal hromsky sklíãen˘, a kdyÏ jsem
se optal na pﬁíãinu jeho zasmu‰ilosti,
vylíãil mi to:
„Moje Ïena Lisa si pozvala na tento
víkend svou nejlep‰í pﬁítelkyni Becky z
Toronta. Becky s radostí pozvání pﬁijala,
aby si oddychla od své rodiny u nás; to si
Ïenské odsouhlasily v pondûlí a Becky je
prima Ïenská a nevadí mi ji mít na dlouh˘
víkend u nás.“
„To je tedy v˘teãn˘ program,“ ‰pitnul
jsem, a Mark pokraãoval: „Ve stﬁedu
Becky zavolala, Ïe manÏel má jakousi
práci na baráku naplánovanou na dlouh˘
víkend, tedy se nemÛÏe starat o tﬁi dûti, a
Becky se optala, jestli mÛÏe pﬁivézt k
nám svá tﬁi dítka ve vûku deset, osm a
‰est let. Lisa jí ﬁekla, Ïe ano, a kdyÏ to
ﬁekla mnû, zbledl jsem.“
„Nu,“ ﬁekl jsem optimisticky, „ten tvÛj
jedináãek bude mít spoleãnost...“
„Ve ãtvrtek Becky zavolala, Ïe si netroufá
sama se tﬁemi dûtmi na ãtyﬁi sta kilometrÛ
dlouhou cestu z Toronta do Sudbury a Ïe
pﬁizvala svoji tch˘ni na doprovod.“
„Chápej,“ ﬁekl Mark, „téÏ mám jedny
nervy, a namísto jedné Ïenské pﬁijíÏdí
pûtice hostÛ rozvrstven˘ch do tﬁí
generací!“
Pok˘val jsem úãastnû hlavou, ale Mark
nebyl hotov: „Dnes ráno zavolala Becky
a oznámila, Ïe tchán odmítnul b˘t pﬁes
víkend sám, a pﬁijíÏdí k nám ‰est osob.
„Nemám palác, jsme tﬁíãlenná rodina v
domku se dvûma loÏnicemi, a já teì
opravdu nevím, jak uloÏíme ‰est hostÛ a
nás tﬁi, celkem devût lidí ke spaní...“
Mlãel jsem, aã jsem mûl ﬁe‰ení na jazyku,
a kdyÏ Mark ﬁekl: „Co bys v takové
proÏluklé situaci dûlal?“ ﬁekl jsem, Ïe
bych dûckám postavil stan na zahradû...
Mark se musil cítit v zoufalé situaci,
protoÏe se okamÏitû optal: „PÛjãí‰ mi

Through the Window

V˘stavu ãernobíl˘ch a barevn˘ch fotografií
Markéty Schusterové mÛÏete vidût v nedûli
22. ãervna 2008 ve One Up Resto Lounge v
2. patﬁe na 130 Dundas Street West (Dundas
West a Bay St.) od 18 hodin do pÛlnoci.
Bûhem veãera bude hrát Amy Craze. Markéta
pﬁipravila kolem tﬁiceti digitálních fotografií
nejen z Prahy, z rÛzn˘ch mûst po celém svûtû,
ale i z pﬁírody.
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stan?“
Zajeli jsme s Markem k nám, naloÏil
jsem peãlivû zabalen˘ stan, sekyrku a
kolíky Markovi do auta, vysvûtlil stavbu a
on odjel v povznesené náladû vítat hosty.
Víkend byl slunn˘, zkalila ho jen jedna
de‰Èová pﬁeháÀka, myslil jsem na Marka,
jak táboﬁí s houfem dûtí na zahradû za
domem. Cukalo mnou, abych mu jel
asistovat.
Vzpomnûl jsem si na první stan, ve
kterém jsme jako desetiletí kluci stanovali;
ten první stan nám u‰ila kamarádova
maminka, pani Martínková, která byla
‰vadlena a mûla dva synky chtivé
stanování. Sehnali jsme ve sbûrn˘ch
surovinách v Ostravû khaki plachtu z
auta a paní Martínková, dojata takovou
chtivou horlivostí slíbila, Ïe za dobré
vysvûdãení u‰ije stan. Vysvûdãení bylo
dobré a odkudsi jsme vypÛjãili pÛlku
stanu, tzv. nûmeckou celtu, a podle toho
vzoru paní Martínková u‰ila stan.
Celé prázdniny jsme spávali ve stanu,
kdyÏ pr‰elo, kapalo do stanu, ale to nám
nevadilo ani trochu. DomÛ jsme chodili
jen jíst a pﬁevlíknout se do suchého.
Ve tﬁinácti jsem se zapojil do slavného
turistického oddílu BVU, kter˘ vedl Karel
Líba ve slavn˘ch skautsk˘ch tradicích
pod hlaviãkou pion˘rského hnutí. Tam
jsem vyfasoval první opravdovskou celtu
z germánsk˘ch vojensk˘ch zbytkÛ, a kdyÏ
se dvû kosoãtvercové celty sepnuly
olivkami, tvoﬁily nádhern˘ stan. TéÏ jsme
nosili teletiny, batoh s poutky, na které se
utáhnul bandalír ze svinuté celty a deky.
Celty byly staré, muselo se o nû peãovat,
impregnovat ve zvlá‰tním roztoku, aby
neprosakovala voda v de‰ti, a pﬁece,
kdyÏ se spáã o celtu otﬁel - voda kapala.
Na poãátku ‰edesát˘ch let oddíl BVU
dostal nûkolik Lomnic - stany Ïluté jako
ranní slunce, s podláÏkou a zvonov˘m
prostorem pro bagáÏ - paneãku, to byl
zázrak! A svinout stan Lomnici do
bandalíru byl nároãn˘ v˘kon pro dva,
zvlá‰È, kdyÏ byl stan mokr˘ de‰tûm a
kolikrát jsme stavûli a balili v lijáku...
KaÏd˘ víkend jsme vyjíÏdûli do Beskyd
ãi JeseníkÛ, táboﬁili na kdejaké louce v
horách i v údolích a jak jsme to vlakem a
bez auta dûlali mne plní nostalgií.
Ve stﬁedu po dlouhém víkendu Mark
pﬁivezl stan, a na první pohled jsem vidûl,
Ïe nebyl rozbalen. Optal jsem se proã a
Mark ﬁekl, Ïe byla ‰patná pﬁedpovûì
poãasí, mínil pﬁeháÀky, a Ïe ti ãtyﬁi kluci
pod deset let nemûli zájem o stanování.
Ponûkud ‰okován tím, Ïe desetiletí kluci
nemûli zájem o stanování jsem to vyprávûl
Evû, která poslouchala, a pak beze slova
pﬁinesla talíﬁ se zbytkem tﬁe‰ní.
Hledûl jsem, co mi tûmi tﬁe‰nûmi míní
ﬁíct a ona ukázala na bíl˘, plesniv˘ povlak
na tﬁe‰ních a ﬁekla: „Není to vrcholnû
zajímavé a pouãné, Ïe uzrávání tﬁe‰ní
trvá tﬁi aÏ ãtyﬁi mûsíce a pak zralé tﬁe‰nû
shnijí za dva aÏ tﬁi dny?“
Nechápal jsem a Eva pokraãovala: „Ty
ses prodíral ke stanování od doma u‰itého
plátûného pﬁístﬁe‰ku pﬁes armádní stan
do stanu s podláÏkou a zamiloval sis
kaÏdou tuto usilovnou etapu stanování;
ale ta Markova dûcka dostala luxusní
stan tak nûjak na talíﬁku a stanování jim
shnilo dﬁíve neÏ vlastnû zaãalo.“
Mám Ïivotní kliku, Ïe jsem se oÏenil s
moudrou Ïenskou a její úvaha mi nedává
pokoje, Ïe zrání je tak dlouhé a hnití
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V˘stava ãlenÛ
Loop Gallery
pﬁi pﬁíleÏitosti
World Washi Summit

M. Gabánková: Tammy

Loop Gallery
1174 Queen St. W.
Toronto, Ontario
Tel.: 416/516-2581
V˘stava potrvá do 15. ãervna 2008
Otevﬁeno: st.-so: 13:00-17:00, ne: 13:00-16:00.

rychlé. Îe by v materiálním blahobytu
nebylo Ïádné zrání, jenom získávání a
vzápûtí hnití získaného?
Pﬁes zimu, kdyÏ byla spousta snûhu,
jsem budoval igloo s úmyslem v nûm
spát, coÏ jsem neuskuteãnil, kdyÏ v té
mírné zimû mi igloo dvakrát rozpustil
dé‰È.
Pﬁí‰tí víkend postavím na zahradû stan a
budu v nûm spávat, ﬁekl jsem Evû, a ona
se chechtala tomuto nápadu a ﬁekla, Ïe
se mÛÏu pravou rukou drbat za lev˘m
uchem, ale proã bych spal ve stanu, kdyÏ

máme komfortní barák a nûjaké roky k
tomu?’
Doslovnû v hodinû, kdy jsem tuto zprávu
o dûtském nezájmu o stanování
dokonãoval, mne Eva upozornila na
ãlánek z Reuters, Ïe kanadské dûti tráví
42 hodin t˘dnû pﬁed obrazovkou televize
nebo kompjuteru. Pravda, pﬁipustil jsem,
ale furt mi to fyzické zahnívání v blahobytu
nedává pokoj.
Zdravím a pﬁeji hezk˘ den a v‰ecko
dobré na kaÏdém kroku pû‰ky.
Ross Firla - Sudbury
***
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Libereck˘ Rom
v policejní uniformû bdí
nad poﬁádkem v Anglii
Peterborough - iHned.cz/Daily Mail- V roce
1999 Petr Torak spolu s rodiãi emigroval z
Liberce do Velké Británie. Dnes tento
sedmadvacetilet˘ muÏ obléká uniformu
pomocn˘ch policejních jednotek a brzy se
stane ﬁádn˘m policistou.
Anglické mûsto Peterborough (161 800
obyvatel) v posledních letech zaplavují
emigranti, od roku 2004 jich sem pﬁi‰lo na 16

Pﬁíjemné proÏití
âeského a
Slovenského dne
pﬁeje
PROCK INSURANCE
BROKERS LTD.

V‰eobecné poji‰tûní
102 Benson Ave.
Toronto, Ont. M6G 2H8
Tel.: (416) 651-7837

Press
tisíc. Vût‰inou jsou chudí, nemají kde bydlet a
nemluví anglicky. TakÏe uÏ jen domluvit se s
nimi b˘vá problém.
Sobotní internetové vydání britského deníku
Daily Mail v té souvislosti uveﬁejnilo ãlánek s
titulkem „Rom, kter˘ uprchl z âeské republiky,
je novou tváﬁí britské policejní taktiky“ V ãem
ona taktika spoãívá?
„Petr Torak plynule hovoﬁí pûti jazyky anglicky, ãesky, polsky, slovensky a
portugalsky, navíc se uãí rusky,“ pí‰e se v
ãlánku. Policie v Peterboroughu spoléhá na
to, Ïe se díky této jazykové v˘bavû alespoÀ
ãásteãnû podaﬁí prolomit jazykovou bariéru
mezi orgány mûsta a uprchlíky, z nichÏ nûkteﬁí
teì dokonce zaãali stanovat na okraji mûsta.
Sám Petr Torak o svém novém zamûstnání
ﬁíká: „Co si pamatuji, tak jsem vÏdycky chtûl
b˘t právníkem nebo policistou. Tuhle práci
mám moc rád. Nejen kvÛli tomu, Ïe jsem o ni
snil, ale i proto, Ïe zemi, která mnû a mé
rodinû tolik dala, teì mÛÏu nûco vrátit.“ Pﬁed
tím tento muÏ pracoval jako tovární dûlník,
poté jako ostraha v Tescu a jako tlumoãník.
„KdyÏ mi v roce 2006 nabídli práci u policie,
byl jsem ‰tûstím bez sebe,“ ﬁíká Petr Torak.
„Umím se vcítit do lidí, kteﬁí pocházejí z jiného
kulturního zázemí, a poznám, co se pokou‰ejí
ﬁíct. V Peterboroughu se mi líbí, cítím se tu
jako doma. A v práci mû v‰ichni kolegové
podporují.“
O tom, co bylo jedním z dÛvodÛ, proã policie
Petra Toraka angaÏovala, svûdãí následující
údaj: Do jedné z peterboroughsk˘ch
základních ‰kol je‰tû pﬁed dvûma lety chodily
jen dvû dûti, jejichÏ rodnou ﬁeãí nebyla
angliãtina.
Dnes
je
tu
dûtí
z
v˘chodoevropsk˘ch zemí sto.
„Doufám, Ïe se díky mému jazykovému
vybavení hodnû zmûní,“ poznamenává v
ãlánku Torak.
V textu se rovnûÏ struãnû pí‰e o romském
etniku. „Z pohledu historie byli Romové
vystaveni oficiální i neoficiální diskriminaci a
pﬁedsudkÛm. Bûhem druhé svûtové války
bylo na sedm tisíc ãesk˘ch RomÛ zabito v
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nacistick˘ch koncentraãních táborech.“
Celkovû se ãlánek o policejním ãekateli
Torakovi vyslovuje s respektem. „Ve mûstû,
které je zaplaveno emigranty z v˘chodní
Evropy víc neÏ jakékoliv jiné, nepatﬁí práce
policisty k nejjednodu‰‰ím. Pan Torak se jiÏ v
srpnu stane plnohodnotn˘m policejn˘m
dÛstojníkem.“
***

9.6.2008

Topolánek pohrozil
men‰inovou vládou
Rebelie ve v‰ech tﬁech vládních stranách
pﬁinutila premiéra Mirka Topolánka uvaÏovat
i o pﬁedãasném konci koalice.
V pﬁípadû, Ïe tﬁíbarevná koalice nepotvrdí
vût‰inu ve Snûmovnû, je ochoten uvaÏovat i
o men‰inové vládû.
Jeho vãerej‰í slova v âeské televizi mohou
zapÛsobit i jako vzkaz hlavnû trojici rebelÛ v
ODS, aby se umravnili a vládu netorpédovali.
„Buì to bude vláda men‰inová, nebo se
musí pﬁipravit jiná konstelace, nebo ta vláda
padne, podá demisi a bude vládnout vláda
jiná,“ ﬁekl Topolánek.
S pﬁedãasn˘mi volbami pﬁíli‰ nepoãítá,
protoÏe je sloÏité je vyvolat. MoÏné by jen
teoreticky pr˘ byly na podzim 2009, tedy po
ãeském pﬁedsednictví EU. Podle Topolánka
má kaÏdá vládní strana problémy, které
vypl˘vají z pocitu, Ïe na koalici doplácejí.
Chce proto s partnery jednat, ale „pokud by
kompromisy pﬁesáhly únosnou míru a pﬁesáhly
by koaliãní smlouvu, tak ta koalice vládnout
nebude“.
Po pádu vlády má prezident tﬁi pokusy
jmenovat premiéra a s ním i novou vládu.
Spekulacím, Ïe by ho mohl nahradit první
místopﬁedseda ODS a praÏsk˘ primátor Pavel
Bém, se Topolánek vysmál.
„To jsou stra‰né spekulace. Nemám pocit,
Ïe by nûkdo z ODS chtûl v této situaci vládnout
v men‰inovém kabinetu. Nemyslím si, Ïe by
se Pavel Bém hrnul do projektu, kter˘ by

znamenal jen pﬁechod k dﬁívûj‰ím volbám. To
by ho po‰kodilo,“ tvrdil.
Spekuluje se, Ïe skuteãn˘m korunním
princem bude místopﬁedseda ODS a ministr
vnitra Ivan Langer. Ten v‰ak nikam nespûchá
a trpûlivû ãeká na volební rok 2010. JiÏ v létû
chce premiér otestovat vládní jednotu pﬁi
hlasování o snûmovních v˘borech.
Koalice v nich chce získat pﬁevahu a
následnû i zbavit jejich pﬁedsednictví
pﬁedev‰ím soc. dem. Davida Ratha a
Bohuslava Sobotku, kteﬁí jim leÏí nejvíce v
Ïaludku.
JiÏ pﬁed touto zkou‰kou ale mÛÏe pﬁijít
zmûna.
Ministr Karel Schwarzenberg za zelené by v
ãervenci mohl - podle v˘sledkÛ auditu majetku
Jiﬁího âunka - oznámit svÛj odchod z kabinetu.
„Ano, pﬁipou‰tím si to,“ prohlásil Topolánek.
Lámat chleba se podle premiéra bude
napﬁíklad na reformû policie, penzí, soudÛ,
zdravotnictví. A na vyrovnání s církvemi.
V‰echny tyto zákony musí projít, „jinak ta
koalice nemá smysl“.
U církví premiér souhlasí se vznikem
snûmovní komise, kterou prosadil rebel
Vlastimil Tlust˘. To, Ïe by si Topolánek
pevnost koalice provûﬁoval na dÛleÏit˘ch
zákonech tﬁeba tím, Ïe by je spojil s dÛvûrou
vládû, ale jednoznaãnû odmítl: „Neãekejte,
Ïe v záﬁí pﬁed volbami do krajÛ bude nûkdo
dûlat nûjaké v˘znamné politické kroky.“ Pﬁitom
rebelové v‰ech tﬁí stran zatím slibují, Ïe by
vládu podrÏeli.
Premiér dodal, Ïe to, zda koalice je‰tû
disponuje vût‰inou, ukáÏe hlavnû pﬁelom roku.
„Poﬁád platí, Ïe pokud vláda nebude dûlat
reformní program, pak nemá právo vládnout,“
uvedl premiér.
V tom je zajedno s ‰éfem zelen˘ch Martinem
Bursíkem. Ten v TV Prima také pﬁipomnûl
dohodu: „Pokud nebudeme plnit reformní
kroky, pak to skonãíme.“
Nûkteré zmûny v kabinetu by mohly b˘t
reakcí na hodnocení ministrÛ. Premiér si je
totiÏ v ãervnu hodlá jednoho po druhém povolat
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na kobereãek, aby sloÏili úãty.
„Nemám pocit, Ïe bych v této situaci mohl
mûnit koaliãního ministra bez dohody s tou
stranou. U vlastních ministrÛ jsem ﬁekl, Ïe
pracují dobﬁe,“ dodal premiér. Podle nûj v‰ak
v dobû, kdy se bude pﬁipravovat rozpoãet, je
moÏn˘ odchod kohokoliv, dokonce i celé
strany. Nûkteﬁí ministﬁi tﬁeba nesplní pﬁísné
v˘dajové limity a radûji rezignují.
ODS platí podle hejtmana EvÏena
To‰enovského (ODS) velkou cenu za to, Ïe
se spory mezi Topolánkem a Tlust˘m
nepodaﬁilo vyﬁe‰it pﬁed volbami.
Spor podle To‰enovského doutnal nûkolik
let. „Mûl vyhrát jeden vlk, nebo druh˘ vlk,“
uvedl v T˘dnu. Postup Tlustého pokládá za
‰patn˘, neboÈ debata ãi hádka se mûla odehrát
ve stranû, Chápe i Tlustého, Ïe „vyuÏívá
zbylého prostoru, neboÈ nebyl sportovnû
poraÏen na politickém poli“.
***
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Všude sweet home,
ale doma nejlépe!
Jedině s Českými aeroliniemi se budete
cítit jako doma už na palubě.

Chuligánov má vyhnaÈ zákon
BRATISLAVA-sme/Veronika ·utkováV˘trÏnosti a nespratní fanú‰ikovia by mali zo
‰tadiónov zmiznúÈ od októbra. ZabezpeãiÈ to
má nov˘ zákon, o ktorom zrejme rozhodne
vláda.
Problémy na ‰tadiónoch má vyrie‰iÈ zákaz
alkoholu na tribúnach a stop pre notorick˘ch
v˘trÏníkov. Ministerstvo si pri návrhu pomohlo
vzorom z Anglicka.
Fanú‰ikovia so súdnym záznamom by sa na
‰tadión nemali vôbec dostaÈ. Ak budú pod
probaãn˘m dohºadom, úradník im urãí, kde sa
musia v ãase zápasu nachádzaÈ. Ak príkaz
poru‰í, bude súdne trestan˘, tvrdí hovorky®æa
ministerstva ‰kolstva Dana ·panková.
Matej Pavlík z obãianskeho zdruÏenia
Enough, ktoré sa zaoberá novodob˘mi
ideológiami, je opatrnej‰í. Snaha priblíÏiÈ
podmienky na na‰ich ‰tadiónoch na anglické
môÏe podºa neho atmosfére u nás u‰kodiÈ.
„V˘klad zákonov na Slovensku sa totiÏ zvykne
maximalizovaÈ. Súkromné bezpeãnostné
zloÏky a obãas aj policajné nevedia zadekvátniÈ
silu zásahu voãi fanú‰ikom.“
Problémom zákona podºa neho tieÏ je, Ïe
presne nedefinuje, ão sa povaÏuje za v˘trÏnosÈ,
„keìÏe ku fanú‰ikovskému správaniu patria aj
prejavy, ktoré nie sú vÏdy konformné, ale
patria ku koloritu ‰tadiónov.“
Zákaz alkoholu na ‰tadiónoch nemusí byÈ v
praxi tak˘ jednoznaãn˘, ako si ministerstvo
‰kolstva predstavuje. Pokiaº starosta nevydá
v‰eobecn˘ zákaz, usporiadateº bude môcÈ
alkohol ìalej predávaÈ.
„Nechávame rozhodnutie na konkrétnu obec,“
povedal podpredseda ZdruÏenia miest a obcí
Slovenska Jozef Turãány.
Hovorí, Ïe ZMOS nie je za alkohol na
‰tadiónoch, ale „na druhej strane je tu isté
zvykové právo - ak si niekto tu klobásu s
horãicou na ‰tadióne dá, tak nejaké to jedno
pivo k tomu môÏe byÈ.“
***
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Letenky si můžete rezervovat u svých obvyklých prodejců, na internetu:
www.czechairlines.com, a také na nonstop infolince v češtině: (866) 293-8702.
* Cena včetně tax. Pro lety v období od 1.června až 18. června. Více informací získáte při on-line rezervaci anebo u vašeho cestovního agenta.

Detroit vítûzem Stanley Cupu
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V pátém utkání série se zdálo rozhodnuto
Detroit vedl 3:1 na zápasy a 3:2 na ledû,
ale minutu pﬁed koncem odjel na stﬁídaãku
brankáﬁ Fleury a po nahrávce Mariana
Hossy Max Talbot snad po jediné chybû
brankáﬁe Osgooda vyrovnal a pﬁichystal
vyprodané Joe Louis Arénû a milionÛm
divákÛ u televize dal‰ích padesát minut
skvûlého hokeje.
KdyÏ usedal Petr S˘kora v závûru
druhého prodlouÏení na trestnou lavici za
hákování, nûkolikrát rozzlobenû udeﬁil
hokejkou. V tomto utkání se mu zkrátka
nedaﬁilo, jak ﬁekl na tiskové konferenci po
zápase, puk mu odskakoval kam nemûl,
ani jednou nevystﬁelil na branku, v
bodování plus/minus jeden záporn˘ bod.
Jeho vylouãení mohlo znamenat konec
finálové série. V tu chvíli netu‰il, Ïe se
stane hrdinou utkání, tﬁetí nejvût‰í hvûzdou
zápasu a Ïe bude spolu se Sidneym
Crosbym na tiskové konferenci odpovídat

*

na otázky novináﬁÛ a v tomto pﬁípadû i
novináﬁek. âerného Petra si nakonec
vytáhl v tﬁetím prodlouÏení jeho krajan Jiﬁí
Hudler, kdyÏ zasáhl v 110. minutû tohoto
maratónského zápasu vysokou hokejkou
Scuderiho a protoÏe se objevila krev dostal
dvakrát dvû minuty. Z nich odsedûl pouze
36 vteﬁin, pak jiÏ spolu se sv˘mi spoluhráãi
odcházel do ‰atny. Pittsburgh ucítil ‰anci
a Sergûj Gonãar, kter˘ se prakticky v
prodlouÏení neobjevil na ledû vyjel na
modrou ãáru a zaznamenal asistenci pﬁi
S˘korovû brance, zatímco dal‰í asistenci
si pﬁipsal do té chvíle nev˘razn˘ Jevgenij
Malkin. Ve skuteãnosti by se mûla
asistence pﬁipsat ãárovému rozhodãímu,
od kterého se odrazil puk po první
S˘korovû stﬁele, která ‰la daleko vedle
právû k Malkinovi. Pﬁi reparátu, jiÏ Petr
S˘kora z místa pravého kﬁídla nechybil.
Detroitsk˘ trenér Babcock pﬁipomnûl, Ïe
pﬁed ãasem se Petru S˘korovi v Anaheimu

podaﬁil stejn˘ husarsk˘ kousek. Petr
S˘kora k tomu dodal, Ïe se na ten zápas
dobﬁe pamatuje a Ïe mu tehdy také nic
ne‰lo jako v tomto utkání. Podle
detroitského trenéra takto dlouh˘ zápas
není ani tak nároãn˘ fyzicky jako psychicky.
KaÏdá sebemen‰í chyba mÛÏe
rozhodnout a Red Wings sehráli vynikající
tﬁetí tﬁetinu, kterou v‰ak nedokázali
dotáhnout do konce.
·esté rozhodující utkání se hrálo v
Pittsburghu. Detroit vedl dvakrát o branku,
ale Marian Hossa i v tomto utkání ukázal,
Ïe patﬁí k nejlep‰ím hráãÛm NHL. Nejprve
asistoval pﬁi brance Malkina v 36. minutû
a minutu a pÛl pﬁed koncem zápasu pﬁi
vylouãení Jiﬁího Hudlera sníÏil na rozdíl
jediné branky 2:3. Ironií je, Ïe mûl v
poslední vteﬁinû normálního ãasu na
hokejce vyrovnání, ale o kousek minul
Osgoodovu branku. Jiﬁí Hudler si tentokrát
oddechl a za chvíli zvedl poprvé StanleyÛv
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pohár. Stejné pocty se dostalo i
dvaãtyﬁicetiletému Dominiku Ha‰kovi,
kter˘ po závûreãném zápase oznámil
ukonãení profesionální kariéry.
Prvním evropsk˘m kapitánem, kter˘
získal Stanley Cup, byl ·véd Nicklas
Lidstrom. Na tiskové konferenci po zápase
k této skuteãnosti ﬁekl: „Je to nûco na co
jsem hrd˘. V minulosti jsem vidûl Steve
Yzermana, jak tﬁikrát pﬁebíral tuto trofej.
Jsem hrd˘ na to, Ïe jsem prvním
Evropanem, ale jsem také hrd˘ na to, Ïe
jsem pohár získal s t˘mem, kter˘ má
historii, za kter˘ hráli skvûlí hráãi.“ Con
Smyth Trophy pro nejlep‰ího hráãe
Stanley Cupu získal dal‰í ·véd Henrik
Zetterberg. V ‰ir‰ím kádru vítûze Stanley
Cupu bylo devût ·védÛ a kromû Dominika
Ha‰ka a Jiﬁího Hudlera i Jakub Kindl a
Slovák Tomá‰ Kopeck˘
abe
***
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âeská generálka na EURO s v˘hrami, otazníky i trapasy
Kanon˘r Koller se louãil
Dvûma vítûzstvími se rozlouãili ãe‰tí
fotbaloví reprezentanti se sv˘mi fanou‰ky
pﬁed odletem na mistrovství Evropy, které
v tûchto dnech v Rakousku a ve
·v˘carsku poutá pozornost v‰ech
milovníkÛ nejpopulárnûj‰ího sportovního
odvûtví. Nejdﬁíve porazili Litvu 2:0 a o tﬁi
dny pozdûji Skotsko 3:1. Obû stﬁetnutí
absolvovali v Praze, pﬁiãemÏ první na
nedávno otevﬁeném nádherném stadiónu
Slávie a druhé na Spartû. V prvním
pﬁípadû se pﬁi‰lo podívat 14220 pﬁíznivcÛ
a ve druhém náv‰tûva ãinila 11314
divákÛ. Nutno poznamenat, Ïe na ãeské
fotbalové
pomûry
pﬁátelsk˘ch
mezistátních zápasÛ to byla docela dobrá
ãísla, tﬁebaÏe ve srovnání s pﬁedními
fotbalov˘mi zemûmi Evropy, které rovnûÏ
mûly pﬁed ‰ampionátem, o poznání niÏ‰í.
Proti Litvû nastoupli ãe‰tí reprezentanti
v sestavû: âech - Grygera, Rozehnal,
Ujfalu‰i, Jankulovski - Vlãek, David
Jarolím, Polák, Pla‰il - Koller, Baro‰. A
zdálo se, Ïe právû toto sloÏení se nejvíc
blíÏilo tomu, v nûmÏ ãeské muÏstvo
vyrukuje v Basileji do úvodního duelu s
domácím ·v˘carskem. DÛleÏitou otázkou
je sloÏení stﬁedové osy. Zejména to, jestli
na její pravé stranû dostane pﬁednost
Vlãek nebo Sionko a zda místo v tomto
seskupení zbyde i na nûkdej‰ího

reprezentaãního kapitána Galáska. Takto
ãesk˘ t˘m odehrál první poloãas, po nûmÏ
vedl 1:0, ale mûl problémy v obranû,
která do dvou ãist˘ch ‰ancí pustila
litevského útoãníka Po‰kuse.
V‰ak také nov˘ ãesk˘ kapitán Tomá‰
Ujfalu‰i pozdûji zdÛraznil: “Hodnû jsme
se vysouvali dopﬁedu a soupeﬁi jsme
nechávali dost prostoru. Tohle se uÏ
nesmí opakovat.” Mimochodem Ujfalu‰i
pásku pﬁevzal po zranûném Tomá‰ovi
Rosickém, kter˘ usedl na hráãskou lavici
i s berlemi a za nûhoÏ se stále hledá
náhrada v roli tvÛrce hry nebo-li
‰pílmachra. Snad David Jarolím? To je
zatím nejvût‰í otazník! V kaÏdém pﬁípadû
âe‰i po zmûnû stran pﬁidali je‰tû jeden
gól, jehoÏ autorem byl stejnû jako pﬁedtím
renomovan˘ kanon˘r Jan Koller. Jeho
dvû trefy znamenaly, Ïe v reprezentaãním
dresu docílil uÏ obdivuhodn˘ch
ãtyﬁiapadesát branek. A asi to bylo i jeho
krásné louãení s domácím publikem,
protoÏe pûtatﬁicetilet˘ dvoumetrov˘
dlouhán se nechal sly‰et, Ïe po
‰ampionátu se s reprezentaãní ãinností
uÏ definitivnû rozlouãí.
Se Skotskem zaãal celek âeské
republiky v hodnû pozmûnûné sestavû,
jeho v˘kon byl do pﬁestávky nev˘razn˘ a
stﬁelecky neplodn˘. Teprve ve druhém

poloãase, do nûhoÏ âe‰i vstoupili s pûti
zmûnami, které pﬁátelská utkání povolují,
se favorit prosadil. Nejen dvûma góly, ale
i nasazením a rychl˘mi akcemi se v˘raznû
prosadil Sionko. Tﬁetí stﬁeleck˘ zápis
pﬁidal po samostatné akci obránce Michal
Kadlec, syn ãeského finalisty mistrovství
Evropy 1966 v Anglii Miroslava Kadlece.
UÏ
témûﬁ
devûta‰edesátilet˘
reprezentaãní trenér Karel Brückner, kter˘
po leto‰ním mistrovství Evropy své
pÛsobení také ukonãí, ve sv˘ch v˘rocích
jako obvykle pﬁíli‰ konkrétní nebyl. Av‰ak
s jeho následujícím názorem lze souhlasit:
“Ná‰ první zápas proti ·v˘carsku zﬁejmû
bude nejdÛleÏitûj‰í! A totéÏ si myslí i mÛj
‰v˘carsk˘ protûj‰ek Jakob Kühn.”
Louãení ãesk˘ch fotbalistÛ se v‰ak v
obou praÏsk˘ch zápasech neobe‰lo bez
trapasÛ. V tomto pﬁípadû v‰ak nikoliv
v˘konnostních, pﬁesto ale stály za to! Na
utkání byl vydán oficiální program, kde
fotografie i vlajka soupeﬁe byly loty‰ské a
pﬁed zápasem místo litevské státní hymny
zaznûla také loty‰ská. Ke stﬁetnutí se
Skotskem zase byla vyvû‰ena ãeská
vlajka s obrácen˘mi barvami a jak tvrdili
skot‰tí fanou‰ci, z jejich hymny Flower of
Scotland byla odehrána pouze pÛlka...
JAROSLAV KIRCHNER, Praha
***

ﬁíci, jak by se na tomto místû zachoval
jin˘ italsk˘ rozhodãí Colina, kter˘ pro
zmûnu pﬁed osmi léty v utkání s
Holandskem písknul proti nám penaltu, i
kdyÏ byla velmi problematická a naopak
v roce 2004 proti ¤ecku zÛstal mlãet pﬁi
faulu na Kollera. Rosetti tedy zaplatil
ColinÛv úãet.
Sestavy: ·v˘carsko: Benaglio Lichtsteiner (76. Vonlanthen), Müller,
Senderos, Magnin - Behrami (83.
Derdiyok), Fernandes, Inler, Barnetta Frei (46. Yakin), Streller.
âesko: âech - Grygera, Ujfalu‰i,
Rozehnal, Jankulovski - Polák, Galásek
- Sionko (83. Vlãek), Jarolím (87. Kováã),
Pla‰il - Koller (56. Svûrko‰).
Ve skupinû A pak v úvodním utkání
vyhrálo Portugalsko nad Tureckem 2:0 a
dostalo se do ãela po prvním kole.
Ne‰Èastn˘ zápas sehráli Raku‰ané s

31. kolo: FK ZTS Dubnica-FC ViOn
Zl.Moravce 2:0 (0:0), Spartak TrnavaM·K Îilina 3:1 (3:1), FC Senec-Artmedia
4:5 (0:2), Banská Bystrica-Slovan
Bratislava 0:1 (0:0), FC Nitra-MFK
RuÏomberok 1:0 (0:0), MFK Ko‰ice-AS
Trenãín 2:1 (1:1)
32. kolo: Slovan Bratislava-FC Senec
4:0 (3:0), MFK Ko‰ice-FC Nitra 1:2 (0:0),
MFK RuÏomberok-Banská Bystrica 0:0,
Artmedia-Spartak Trnava 2:1 (1:0), M·K
Îilina-FK ZTS Dubnica 5:0 (3:0), AS
Trenãín-FC ViOn Zl.Moravce 0:0.
33. kolo:FC Nitra-AS Trenãín 3:0 (2:0),
Banská Bystrica-MFK Ko‰ice 3:0 (0:0),
FC Senec-MFK RuÏomberok 2:2 (2:2),
Spartak Trnava-Slovan Bratislava 0:1
(0:0), FK ZTS Dubnica-Artmedia 0:2 (0:0),
FC ViOn Zl.Moravce-M·K Îilina 1:6 (1:4).
***
CorgoÀ liga - koneãná tabuºka
1. Artmedia
2. Îilina
3. Nitra
4. Trnava
5. Slovan
6. Ko‰ice
7. RuÏomberok
8. Bystrica
9. Dubnica
10. Senec
11. Moravce
12. Trenãín

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

27 3 3 77:30
22 7 4 75:30
17 6 10 40:26
15 7 11 52:40
15 6 12 46:37
13 6 14 45:44
10 14 9 46:43
10 9 14 41:37
7 12 14 34:53
6 10 17 30:51
6 7 20 22:66
3 7 23 26:77

84
73
57
52
51
45
44
39
33
28
25
16

Hledám hlídání

·v˘caﬁi byli tvrdí jak helvetská víra
JestliÏe se âe‰i louãili s posledním
evropsk˘m ‰ampionátem po ne‰Èastné
prohﬁe s ¤eckem v prodlouÏení 0:1, pak
jsme mohli s klidem ﬁíci: „Prohráli jsme,
ale byli jsme lep‰ím t˘mem!“ O dva roky
pozdûji nás vy‰kolili svojí rychlostí na
Mistrovství svûta fotbalisté Ghany. To
jsme rozhodnû nebyli lep‰ím t˘mem. KdyÏ
jsme se v sobotu se‰li v torontském Foxes
Den, byl v nás optimismus. VÏdyÈ
papírovû jsme byli proti domácím
·v˘carÛm favority. V restauraci byly
hlasivky v obou táborech témûﬁ
vyrovnané. ·v˘caﬁi se sv˘m pokﬁikem
„Hop Schwitz!“ My jsme se je pokou‰eli
umlãet v levém kﬁídle restaurace
skandováním „âe‰i, âe‰i!“ To bylo na
Bay Street v Torontu.
Na hﬁi‰ti v‰ak hráãi v bíl˘ch dresech
pÛsobili zakﬁiknut˘m dojmem a obzvlá‰tû
domácí Alexander Frei mûl tﬁi pﬁíleÏitosti,
pﬁi kter˘ch se vyznamenal brankáﬁ Petr
âech. ·koda, Ïe Frei po sráÏce s
Grygerou musel opustit hﬁi‰tû, protoÏe
bude ·v˘carÛm chybût v následujících
dvou zápasech proti Portugalsku a
Turecku.
Ke zmûnû do‰lo, kdyÏ na hﬁi‰tû pﬁi‰el v
56. minutû jedin˘ hráã pÛsobící v âeské
lize Svûrko‰. Ten si o 14 minut pozdûji
nabûhl na Galáskovu nahrávku, projel
jako nÛÏ máslem do té chvíle bezchybnou
‰v˘carskou obranou a ‰ajtlí k pravé tyãce
pﬁekonal ‰v˘carského brankáﬁe Benaglia.
Následoval zoufal˘ nápor domácích
hráãÛ a po bombû Barnetty âech vyrazil
pouze pﬁed sebe a Vonlanthen z doráÏky
trefil bﬁevno. Obecenstvo se dvakrát
doÏadovalo penalty pﬁi ruce Ujfalu‰iho.
Dá se namítnout, Ïe poprvé to byla ruka
nastﬁelená, po druhé se jednalo o rameno.
Obû penalty mohl italsk˘ rozhodãí Rosetti
písknout, ale neuãinil tak, takÏe si ãe‰tí
fotbalisté pﬁipsali první tﬁi body, i kdyÏ se
dá ﬁíci, Ïe nebyli lep‰ím t˘mem. TûÏko
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favorizovan˘mi Chorváty. I oni jako
domácí t˘m prohráli 0:1, ale brankou ze
zbyteãné penalty. Nûmecko bylo lep‰ím
muÏstvem proti Polsku a zdolalo svého
soupeﬁe dvûma brankami Podolského,
kter˘ se narodil v Polsku. Ironií je, Ïe na
první mu nahrával dal‰í Polák v
nûmeck˘ch sluÏbách Miroslaw Klose.
Anglick˘ komentátor vtipnû poznamenal,
Ïe oba hráãi, kteﬁí hrají za Bayern Mnichov
na sebe nûkdy mluví na hﬁi‰ti polsky, aby
jim soupeﬁ nerozumûl. Tentokrát by to
v‰ak zcela urãitû nefungovalo. Zklamáním
byl bezbrankov˘ zápas FrancieRumunsko, kdy diváci nevidûli vÛbec nic.
Pﬁekvapením pak vysoké vítûzství 3:0
Holandska nad mistry svûta Italy. Tento
zápas mûl doposud asi nejvy‰‰í úroveÀ.
Ostatní zápasy se hrály po uzávûrce
tohoto ãísla.
abe
***

pro ãtyﬁletou a
‰estnáctimûsíãní holãiãku,
pln˘ nebo ãasteãn˘ úvazek.
Musí b˘t k dispozici
v záﬁí 2008.
Oblast Oakville

Tel: 905-469-0723
863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.

Bloor St. W

Broadview Ave.

satellite

Ossington Ave.

12

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org

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

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com
Nejen české fanynky přišly fandit českému týmu do Foxes Den

***

