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Rozhovor v trávû a po telefonu
Jeden z m˘ch pﬁedchÛdcÛ, kdyÏ jsem pracoval je‰tû u
konkurence v Novém domovû napsal s nad‰ením:
Úãast na âeskoslovenském dnu je názornou ukázkou,
jak se dostati z morálního bahna. Pﬁi pohledu na
kelímky a mnoÏství vypitého piva v sobotu veãer jsem
tento entuziasmus zcela nesdílel. Mûl jsem spí‰ pocit,
Ïe lidi se pﬁi‰li bavit a Ïe se jim to daﬁilo. Po váÏné ãásti,
kterou tvoﬁily bohosluÏby a projevy ãeského konzula
Richarda Krpaãe, slovenského honorárního konzula
Michaela Martinãeka, zástupcÛ vlády a Masarykova
ústavu, následovaly jiÏ tradiãní programy taneãních
skupin, Sokola, fotbal a volejbal. Mezitím ãást
náv‰tûvníkÛ sledovala ãtvrtfinále ME mezi Holandskem
a Ruskem. KdyÏ si pﬁedstavím, jakou tragédií by byl
pﬁed dvaceti léty v˘sledek 3:1 pro Rusy, tak si nedovedu
pﬁedstavit vût‰í depresi. V roce 1988 Holanìané vyhráli
2:0 a nyní v restauraci Praha utkání sledovala i skupina
mládencÛ s dresy v azbuce. A ná‰ ãlovûk pochvalnû
uznával, Ïe ti Rusové hráli dobr˘ fotbal. Inu, ãasy se
mûní a v‰e má svÛj ãas.
PﬁestoÏe utkání bylo jiÏ v prodlouÏení, pﬁeru‰il jsem
tuto zábavu a vybûhl se podívat na podium, jestli uÏ
zpívá Marka Rajna. Na ‰tûstí nezpívala, aãkoliv jiÏ bylo
pût hodin. Program mûl jaksi skluz. Dodíval jsem se do
konce, vãetnû prodlouÏení, a vûnoval se taneãním
skupinám a folklóru. Koneãnû ve ãtvrt na sedm pﬁi‰el
ãas pro Marku, která mne zaujala jiÏ v zimû pﬁi poﬁadu
vánoãních koled a pak sv˘m cédéãkem Kam patﬁí‰?
V úvodu jsem citoval svého pﬁedchÛdce. Jeho názor
bych zcela nezavrhoval. Asi bych ﬁekl, Ïe lidi se pﬁi‰li
pobavit, ale patﬁím k tûm, kteﬁí si chtûjí i obãas nûco z
divadla, filmu, ãi âeského neb Slovenského dne odnést.
Vím, Ïe bûhem tûchto akcí se nejedná o eskamoterské
kousky etick˘ch kouzelníkÛ, ale pﬁi té legraci je nûkdy
dobré si váÏnû popovídat a v poslední dobû se mi to
podaﬁilo dvakrát. První rozhovor byl s Kateﬁinou
Buãíkovou, která dokázala ve své kategorii S4 v plavání
tûlesnû postiÏen˘ch získat bronzovou medaili na ME.
Druh˘ rozhovor byl po koncertû s Markou Rajnou.
Co bylo obûma Ïenám spoleãné? Byl to jak˘si Ïivotní
optimismus a pﬁi tom pohled na svût, Ïe s ním není v‰e
zcela v poﬁádku, zároveÀ v‰ak odhodlání, Ïe se s tím dá
nûco dûlat. Vycházejí z víry a z vnitﬁního poznání Boha,
ale tuto víru svûtu kolem sebe nevnucují. Rády se v‰ak
o toto poznání podûlují a v ten okamÏik jako kdyby
neplatil ãas, nespûchají a trpûlivû sdûlují to, co mají na
srdci. Po koncertû na Masaryktownu a jiÏ v uvolnûné
atmosféﬁe, jsme se posadili na posekan˘ trávník a
mohli jsme si nejen o koncertû popovídat.
ABE: Jak se vám zpívalo na Masaryktownu?
MR: Zpívalo se mi moc dobﬁe. Snad proto, Ïe ãerstv˘
vzduch je skvûl˘ pro hlasivky. Byla dobrá aparatura,
ozvuãení. Mûla jsem zde svoje piano, coÏ je dÛleÏité,
kdyÏ nemusím hrát na cizím nástroji. Celkovû atmosféra
i nálada byly perfektní. Super.
ABE: Byl to vá‰ první koncert pod ‰ir˘m nebem?
MR: Zde v Kanadû skuteãnû první. Zpívám témûﬁ na
v‰ech ãeskoslovensk˘ch, ãesk˘ch ãi slovensk˘ch
akcích. Jsem stra‰nû ráda, kdyÏ mne nûkdo pozve.
ABE: Pﬁekvapil mû Holubí dÛm od Jiﬁího
Schelingera. I jinak jste mûla aÏ na jednu v˘jimku

Marka Rajna při koncertě na Masaryktownu

pﬁevzaté písniãky, proã?
MR: Na cédéãku jsem mûla potﬁebu nûco ﬁíci. Lidi ale
nechtûjí sly‰et to, co je v tobû, co se ti líbí, ale co znají,
i tﬁeba star‰í vûci. Pokud se rozhodnu pro nûco
pﬁevzatého, pak to musí b˘t dobﬁe provedené. Je to
tûÏké, protoÏe lidi to porovnávají s originálem. MÛÏe se
objevit námitka, Ïe v originále to je lep‰í. Proto se
ãlovûk bojí do takového experimentu pustit. Myslím si,
Ïe se mi podaﬁilo vybrat dobré písniãky, protoÏe lidé
poslouchali. Mojím snem je v‰ak zpívat s velkou kapelou.
Chtûla bych se pﬁi tom vûnovat jen zpûvu a nemuset pﬁi
tom hrát. KdyÏ k tomu hraji, tak nemÛÏu ze sebe vydat
maximum.
ABE: Velcí zpûváci jako George Fame nebo Ray
Charles také hrají na klávesové nástroje a pﬁi tom
zpívají. Do jaké míry to ovlivÀuje vás?
MR: Já nejsem tak dobrá, abych dokázala ten klavír
brát jako nûco, na co se nemusím soustﬁedit. Musím se
soustﬁedit na kaÏd˘ akord. Asi bych potﬁebovala mít za
sebou více koncertÛ.
ABE: Ale va‰e cédéãko není ze Ïivého vystoupení,
je ze studia, jak mÛÏe zpûvák ve studiu dát do
pﬁednesu svou du‰i?
MR: Je to hroznû tûÏké. Mohla jsem jít do studia, kdyÏ
manÏel pﬁi‰el z práce, tedy po sedmé veãer. To uÏ je
hlas unaven˘. Navíc je zde ekonomické omezení, platí
se za kaÏdou hodinu ve studiu. Pro mne to byla zpûvácká
nuda. Zajímavé to bylo v okamÏiku, kdy jsem zaãala
nahrávat druh˘ nebo tﬁetí hlas. Tam se v‰ak ztrácel

ãas. Kdybych mûla ãas a podmínky, tak bych to nazpívala
lépe. Îiv˘ koncert a Ïivé vystoupení se nedá srovnávat
s nahráváním ve studiu. Ve studiu chci vyjádﬁit to, co
jsem napsala. Îiv˘ koncert je nûco úÏasného, protoÏe
miluji kontakt s lidmi. Ten, kdo chce kontakt s lidmi se
nemÛÏe zavﬁít do studia. Pﬁesto práce ve studiu je
neuvûﬁitelná zku‰enost. Ve studiu se vlastnû ãlovûk uãí
zpívat. Jak poloÏit tón, jak si udûlat ten druh˘ hlas.
BohuÏel v˘sledn˘ efekt nûkdy záleÏí i na tom, jak˘ je
rozpoãet a kolik je na nahrávání ãasu a penûz. Ideální
by bylo mít studio doma a pracovat s vokály ãtyﬁi, pût
hodin a udûlat to, jak to cítím. Ten problém je, Ïe lidi si
ale napalují cédéãka a tím vlastnû pak nemají umûlci
peníze na nahrávání a na to, aby si zaplatili studio. Jsou
mnozí zpûváci, kteﬁí neudûlají cédéãko právû proto, Ïe
nemají prostﬁedky na studio.
ABE: Nebylo by tedy lep‰í dûlat cédéãka ze Ïiv˘ch
koncertÛ?
MR: KdyÏ zpûvák umí dobﬁe zpívat, tak mÛÏe nahrát
cédéãko i na Ïivém koncertu. Ale mnozí zpûváci to
neumûjí a ve studiu se dá udûlat ledaccos, zmûnit
v˘‰ku, délku tónu, správnû to poloÏit. Mnozí zpûváci
naopak na Ïivém koncertu zpívají pﬁes play-back, coÏ
neuznávám. Nic tím tûm lidem neukáÏí. Lidi si váÏí
toho, kdyÏ se zpívá pﬁímo na koncertû.
ABE: Poznají to, Ïe se nejedná o playback?
MR: Hudebník ano. Velmi lehko. Na Ïivé cédéãko je
zapotﬁebí sehran˘ch hudebníkÛ a vynikajícího zpûváka.
Pokračování na str. 5
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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: 20.
9. 2008 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20. 9. 2008 v 17:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
21. 9. 2008 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

Smutná zpráva
Uãenci vypracovali soubor lidsk˘ch typÛ.
Dle povahy, vzezﬁení a dal‰ích charakteristik.
âtení v˘sledku jejich práce je jistû zajímavé.
MoÏná, Ïe se mi nûkdy po‰tûstí s takov˘m
dílem se obeznámit.
Kdybych uÏ takto byl pouãen, do které
kategorie bych asi zaﬁadil Jiﬁího Svobodu,
cestovatele a spisovatele? Nejsem si zcela
jist.
Byl cestovatelem, ale docela jiné kategorie
neÏ tﬁeba já a nebo valná vût‰ina cestující
ãtenáﬁÛ tohoto listu. Jiﬁí totiÏ poznal snad

bezmála cel˘ svût a to velice zajímav˘m
zpÛsobem: pohyboval se po zemûkouli
autostopem, propojen˘m jen nezbytn˘m
pouÏitím pﬁevozu pﬁes veliká vodstva a v
minimální, nezbytné míﬁe svûﬁil svou osobu
nûkteré z aerolinek.
Stejnû pozoruhodné jsou jeho literární
záznamy tûch závidûníhodn˘ch cest. Zvolil k
tomu originální, fonetick˘ zpÛsob psaní, coÏ
nûkteré ãtenáﬁe odpudilo, jiné nadchlo a
nesmírnû pobavilo. Do této druhé kategorie
se s nad‰ením poãítám. A nejspí‰ k nim
patﬁili i manÏelé ·kvoreãtí, kteﬁí dûlali sazbu
jeho knih. Navíc na konci jeho knih je soupis

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

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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pro cestovatele velmi uÏiteãn˘ch informací.
Poslední knihu jsem si od Jiﬁího Svobody
koupil pﬁed pár lety, kdy se z Kanady vrátil
do âech, na Václavském námûstí. Den po
nákupu, za hezké nedûle, sedûli jsme s pﬁáteli
na petﬁínské stráni. Pojednou kolem nás pﬁe‰la
Ïena pokroãilej‰ího jiÏ vûku a za ní ti‰e kráãel
zcela nenápadn˘ Jiﬁí Svoboda, v ruce
igelitovou ta‰ku. Koho by mohlo napadnout,
Ïe ten chlapík je ãlovûkem nesmírnû bohat˘ch
zku‰eností o svûtû, o místech, kter˘ch dosáhl
sv˘m originálním zpÛosobem, snad díky své
zvídavosti nebo i dobrodruÏné povaze a
nespornû díky dobrodiní tûch, kteﬁí mu nabídli
místo ve sv˘ch vozidlech.
Pﬁed mnoha lety nav‰tívil Jiﬁí Svoboda
Vancouver. Zúãastnil se jakési krajanské akce
na které, díky fotografiím v nûkteré z jeho
knih jsem ho poznal. Seznámil jsem se s ním
a pozval ho k nám na náv‰tûvu. Nabídl jsem
mu dovoz, ale on ﬁekl: „Ne, ne, dejte mi
jenom adresu, pﬁijedu v domluven˘ ãas!“
Adresu dostal a dostavil se pﬁesnû jak
domluveno. Dojel na obyãejném, vypÛjãeném
kole, na kterém ‰lapal do kopcÛ Severního
Vancouveru. A na kterém se pak, za tmy a
bez osvûtlení, vracel.
Sdûlil ponûkud nesmûle, Ïe je vegetarián a
proti alkoholu Ïe nic nemá, ale nepije nikterak
pravidelnû (jako tﬁeba já).
A pak jsme s ním posedûli, já a má manÏelka
jsme se ptali a on vyprávûl. Bylo to ohromnû
zajímavé vyprávûní. Dodal nûkolik detailÛ,
které jsem se v jeho knihách nedoãetl. A
pojednou mi cel˘ ten jeho obdivuhodn˘ pohyb
po zemûkouli pﬁipadal jakoby ‰lo o nákup
mléka v koloniálu pﬁes ulici.
Teì tedy ta smutná zpráva. Pﬁekvapivá pﬁi
pomy‰lení nejen na jeho vûk, ale hlavnû na to
v‰e co na sv˘ch fantastick˘ch cestách proÏil
v podstatû bez úhony. Ale co k tomu ﬁíci neÏ
ono ponûkud otﬁepané: ...Ano, takov˘ je Ïivot!
Jeho sounáleÏitost s jeho ukonãením. Nechci
tu uÏít ono smutné slovo. V pﬁípadû Jiﬁího
Svobody se lépe hodí ﬁíci, Ïe velmi pﬁedãasnû
opustil tento svût, kter˘ nepochybnû miloval,
kter˘ chtûl poznat a podaﬁilo se mu to jako
málokomu a je‰tû o tom podal tak originální
svûdectví!
Je mnohem více kapitánÛ prÛmyslu, CEO
hodnostáﬁÛ, ale takov˘ch charakterÛ jako byl
Jiﬁí Svoboda - to by bylo snadné poãítání…
Vladimír Cícha-Vancouver
***

Krajanská v˘roãí
V ãervnu, jako ostatnû skoro v kaÏdém
mûsíci, ﬁada na‰ich krajanÛ slaví
narozeniny, v˘roãí svatby a nûkdy se s
námi louãí. Tûch v˘roãí v ãervnu je daleko
víc, neÏ na kolik si moje zapomínající
pamûÈ vzpomnûla:
Franti‰ek Klime‰, mÛj kolega z právnické
fakulty Univerzity Karlovy, slaví 85 let.
Byl - a dosud je - aktivní v krajanském,
Ïivotû. Pracoval hlavnû v SdruÏení (byl
ãlenem pﬁedsednictva torontské odboãky
i kanadské rady a dosud pﬁipravuje
programy pro seniory), dobrovolnû
pﬁekládal stovky hodin pro Romy a je
vûrn˘m ãlenem farnosti sv. Václava v
Torontu.
Sláva Corn - tomuhle vÛbec nerozumím:
dûvãátko, které mne a svého bratra Jirku
komandovalo zaãátkem padesát˘ch let,
slaví 60! A co toho udûlala a je‰tû dûlá.
Hlavnû v tûlov˘chovû (Ïe by sokolská
v˘chova zanechala stopy?) Dotáhla to
na vedoucí místo ﬁeditelky sportu a
rekreace na Seneca College, zastávala
místo vice-prezidentky Mezinárodní
gymnastické federace a je ãlenkou
kanadského olympijského v˘boru (jezdí
prakticky po celém svûtû, vãetnû âíny).
No dobﬁe, ale 60?
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Zlatá svatba Vlasty a Jana Waldaufov˘ch.
Tûm jsme - jednatelka Sokolské Ïupy
kanadské a já - jménem Ïupy poslali
poslali gratulaci a ponûvadÏ jsou mezi
námi ãlenové, kteﬁí mluví pouze anglicky,
gratulace je anglicky:
Dear sister Vlasta and brother Jan
Waldauf,
There are couples and couples, and
anniversaries and anniversaries. Then
there is Vlasta and Jan (and they are a
couple) and they are about to celebrate
half a century of marital love (at least we
hope so!). And so we (all Sokols in the
world - and particularly we, Sokols in
Canada) are coming to you, each with a
flower in our hand, and with a wish, to
congratulate you on your anniversary
and to thank you for everything you have
done for the Sokol movement, jointly and
severally (including, without limitation,
Jan’s lovely book on the history of Sokol),
for your countless gestures of friendship
to each of us, for what you have done and
will yet do, for what you are...
Josef âermák
***

Kanadská mozaika
Vláda podpoﬁí vyﬁazení
star˘ch aut z provozu

podcastÛ. Jednotlivé rozhovory jsou v
ãásti nazvané Knihovna video rozhovorÛ
rozdûleny do 19 tématick˘ch okruhÛ,
napﬁíklad Podpora demokracie, Lidská
práva, Energetická geopolitika,
Globalizace, Globální vzestup víry apod.
V ãásti nazvané Podpora demokracie je
mimo jiné rozhovor s kanadsk˘m
diplomatem a spisovatelem Robem
McRaem, kter˘ pÛsobil v 80. letech
minulého století v âeskoslovensku.
Tématem interview je sametová revoluce
a kanadská podpora tehdej‰ímu
ãeskoslovenskému opoziãnímu hnutí.
www.international.gc.ca
24/08
***

Evropa a Kanada:
dÛleÏití obchodní partneﬁi
Pﬁedseda Kanadské rady top manaÏerÛ
(CCCE) Thomas d’Aquino pﬁedstavil
strategii pro uÏ‰í spolupráci mezi
Kanadou a Evropskou unií. 27
ãlensk˘ch státÛ Evropské unie je
kanadsk˘m obchodním partnerem ãíslo
2 a druh˘ nejdÛleÏitûj‰í zdroj pﬁím˘ch
zahraniãních investic a nov˘ch
technologií. TotéÏ platí i obrácenû, EU
je druhou nejãastûj‰í destinací
kanadsk˘ch pﬁím˘ch investic v
zahraniãí. Podle Thomase d’Aquino by
mezi priority mûla patﬁit eliminace
obchodních bariér, otevﬁení trhÛ sluÏeb
na v‰ech úrovních, vzájemn˘ pﬁístup k
veﬁejn˘m zakázkám, zaji‰tûní pracovní
mobility, ochrana intelektuálního
vlastnictví, liberalizace dohod o
vzdu‰ném prostoru, dohody o
udrÏitelné energii a Ïivotním prostﬁedí,
dohody o spolupráci v prioritních
sektorech, dohoda o mechanismem
na urovnání sporÛ a dal‰í. CCCE
plánuje spolu s evropsk˘m protûj‰kem
BUSINESSEUROPE (Konfederace
evropského podnikání) dát podnût ke
spoleãné dohodû o spolupráci.
www.ceocouncil.ca
25/08
***

4. ãervna oznámil ministr Ïivotního
prostﬁedí John Baird, Ïe federální vláda
od ledna 2009 spustí program nazvan˘
National Vehicle Scrappage. Jeho cílem
je motivovat obãany, kteﬁí jezdí star‰ími
vozy, k jejich vyﬁazení z provozu.
Obãané, kteﬁí mají auto vyrobené pﬁed
rokem 1996, získají za jeho likvidaci
jízdenky na mûstskou hromadnou
dopravu, pﬁíspûvek na jízdní kolo,
ãlenství ve sdruÏeních na sdílení aut
(car-sharing) nebo 300 dolarÛ v
hotovosti. Vláda do programu bûhem
ãtyﬁ let investuje 92 milionÛ dolarÛ. Na
celostátní úrovni byla jeho aplikací
povûﬁena nadace Clear Air Foundation,
která jiÏ neziskovû provozuje podobn˘
program nazvan˘ Car Heaven. V
Kanadû je v souãasné dobû registrováno
18 milionÛ vozidel (osobních i
Nevyﬁe‰ené záhady
nákladních) a modely vyrobené pﬁed
kanadské historie
rokem 1996, kdy byly zavedeny pﬁísnûj‰í
ekologické normy, produkují aÏ 19 x Historie není o memorizování dat, jmen
více zneãi‰Èujících látek neÏ modely politikÛ a válek, alespoÀ podle t˘mu
novûj‰í. Program je souãástí vládního historikÛ, kteﬁí zaloÏili stránky, jeÏ
plánu boje proti zmûnám klimatu
nazvan˘ Turning the Corner. Právû
doprava patﬁí s podílem 18,5 % k
v˘znamn˘m kanadsk˘m zdrojÛm emisí
skleníkov˘ch plynÛ. www.ec.gc.ca
24/08
***

Zajímavé zahraniãnû-politické
rozhovory na internetu
Na webov˘ch stránkách kanadského
Ministerstva zahraniãí a mezinárodního
obchodu najdete v sekci Zahraniãní
politika (Foreign Policy) videozáznamy
rozhovorÛ se zajímav˘mi kanadsk˘mi i
zahraniãními odborníky. Ve stejné sekci
je také moÏné automaticky si stahovat
rozhovory ve formû audio a video

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
24. 6. 2008 v 21:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
10. 7. 2008

popisují nevyﬁe‰ené záhady kanadské
historie. Univerzitní profesoﬁi se na
tûchto stránkách snaÏí pﬁiblíÏit historii
v‰em „detektivÛm“, kteﬁí se formou
naráÏek, klíãov˘ch momentÛ, artefaktÛ,
svûdectví a dokumentÛ seznámí se
zajímav˘mi a dosud nevyﬁe‰en˘mi
pﬁíbûhy kanadské historie. Stránky
slouÏí i jako materiál uãitelÛm, kteﬁí
chtûjí nenásilnou formou vyuãovat tﬁeba
o pÛvodních obyvatelích, prvních
osadnících, otroctví, nemocech ãi
náboÏenství. JiÏ od roku 1997 na
stránky pﬁib˘vají pﬁíbûhy, po jejichÏ
pﬁeãtení bûhá mráz po zádech. Byla
ãerná otrokynû Marie Angélique, která
mûla bílého milence, právem obvinûna
a popravena za to, Ïe zaloÏila v roce
1734 v Montréalu poÏár? Proã diplomat
Herbert Norman spáchal sebevraÏdu
(skokem z okna) - nebo se snad jednalo
o vraÏdu? A jak to bylo se záhadn˘m
utopením Toma Thomsona, známého
umûlce a pﬁedchÛdce Skupiny sedmi?
Kdo jako první objevil na Klondiku zlato?
S kaÏd˘m pﬁípadem se ponoﬁíte do
rÛzn˘ch období kanadské historie, které
autoﬁi postupnû doplÀují. Stránky jsou
k dispozici ve francouz‰tinû i angliãtinû.
www.canadianmysteries.ca
25/08
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V Dobﬁí‰i mají kanadské
parkovací automaty
2. kvûtna byly ve stﬁedoãeské Dobﬁí‰i
slavnostnû uvedeny do provozu
moderní parkovací automaty vyrobené
kanadskou firmou JJMacKay Canada
z Nového Skotska a dodané ãeskou
spoleãností Citymeter. V ãesk˘ch
podmínkách se jedná o novinku,
protoÏe kaÏd˘ z parkovacích automatÛ
je urãen pouze pro jedno parkovací
místo. Hlídkující policisté navíc uÏ na
dálku vidí, zda je u parkovacího místa
poplatek zaplacen˘ ãi nikoliv. V Dobﬁí‰i
jiÏ nainstalovali 100 kusÛ tûchto
automatÛ a dal‰ích 20 brzy najdou
motoristé i ve Vysokém M˘tu.
19/08
***
Kanadskou mozaiku vydává Kanadské
velvyslanectví v Praze a mÛÏete ji nalézt
na www.canada.cz
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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
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

Stories

June 26, 2008

Moje sbírka pohlednic - rok od roku ﬁíká víc
Pﬁed pár léty mne syn obdaroval na
vánoce tlustou knihou Tisíc míst, které
musíte nav‰tívit (neÏ umﬁete, moje
poznámka); prolistoval jsem to se zájmem
a spoãítal, Ïe kdybych ta exotická místa
objíÏdûl po víkendech, tak by to trvalo
dvacet let, které dle statistiky délky Ïivota
mám, ale nadbytek penûz a ãasu na to
nemám.
Od dûtství sbírám známky a pohlednice;
umínil jsem si tehdy, Ïe s v˘pomocí sv˘ch
znám˘ch bych tûch 1000 míst mohl
nav‰tívit zprostﬁedkovanû, tak nûjak z
druhé ruky, coÏ mi pﬁipadá lep‰í neÏ je
vÛbec nenav‰tívit.
Zvolil jsem prostor pro uspoﬁádání 1000
pohlednic. Na poãátku byla otázka: Kolik
pohlednic se vejde na jeden ãtvereãní
metr?
Moje záliba ve sbírání pohlednic, pokud
moÏno se známkou a textem, je známa
mezi m˘mi znám˘mi, téÏ znají moji adresu
(RosÈa Firla, 55 Wembley Drive, Sudbury,
Ontario, Canada P3E 1M5) a pohlednice
pﬁiplouvají do sbírky.
PrÛmûrná velikost pohlednice je
10x15cm a na ãtvereãní metr se vejde 70
kouskÛ. Stûna v rekreaãním pokoji v
suterénu baráku je dlouhá sedm a vysoká
tﬁi metry, do stﬁedu jsem povûsil mapu
svûta a zapíchal 1000 ‰pendlíkÛ podle
knihy.
Tento rok nebyl na obdrÏené pohlednice
chud‰í neÏ rok minul˘ (a pﬁedminul˘);
dostal jsem pozdrav ze Zanzibaru,

Malorky, Istanbulu, dva z Egypta, z
PaﬁíÏe, Lond˘na, Amsterodamu a z Bali.
Pravda, rád bych o dotyãn˘ch lokalitách
vûdûl více, ale na druhé stranû turisté
jsou vÏdy upjatí k lokalitû nové, je‰tû
lep‰í, neÏ aby rozjímali o oáze cestovního
blaha, kterou právû nav‰tívili.
Nûkteré texty a záÏitky z cest jsou
unikátní a tedy nezapomenutelné; z
poznávací cesty po pﬁedním v˘chodu
jsem dostal toto shrnutí: V Istanbulu jsme
cosi nevhodného pojedli a oznamuji, Ïe
jsme posrali Tróju, Efez a Halikarnas.
Pohlednice z Thajska je pokryta
abstraktními klikyháky a na zadní stranû
text, Ïe tamním suven˘rem jsou obrázky
namalované slonem, tedy ‰tûtcem, kter˘
slon drÏí chobotem a turisté si mohou
malÛvku zakoupit za 20 dolarÛ.
Tohoroãní jedniãka do mé sbírky je
fotoreportáÏ z cesty po trans-sibiﬁské
autostrádû; tato autostráda jiÏní ãástí
Sibiﬁe je ve v˘stavbû uÏ 30 let; periodicky
napjatá situace s jiÏním sousedem, âínou,
v˘stavbu na roky zbrzdila, ale autostráda
je uÏ pár let prÛjezdná, pokud je sucho,
coÏ podle turistick˘ch prÛvodcÛ v srpnu
b˘vá pravidlem. Na‰i známí sunoucí se
na v˘chod mûli ‰tûstí proÏít liják a jak to
vypadalo zachytili ohromnû fotoreportáÏí, jak lze v Rusku uvíznout.
Pﬁiznávám, Ïe nûkterá z 1000 míst, která
bych mûl nav‰tívit, nav‰tívit nechci.
Mnoho m˘ch znám˘ch bydlí v místech,
které autorka knihy 1000 míst vybrala a

pﬁece mi je‰tû nikdo ze svého bydli‰tû,
které je na seznamu svûtov˘ch unikátÛ,
pohlednici neposlal. Asi proto, Ïe co
ãlovûk má doma, pﬁece nemÛÏe b˘t
unikum. Ale pro moji cestovní sbírku
pohlednic, je kaÏdá pohlednice unikum.
Odesilatel pohlednice z ostrova PapuaGuinea mi pﬁed chvílí volal z Norimberku
a vzru‰en˘m hlasem oznamoval, Ïe právû
tam, kde on byl na úpatí hory, je v tûchto
okamÏicích sopeãn˘ v˘buch. Blekotal,
Ïe z hory stoupá d˘m, padá sopeãn˘
prach a lidé prchají; pamatuji si, Ïe na
pohlednici, kterou mi pﬁed tﬁemi mûsíci
poslal, bylo napsáno, Ïe dostal otravu do
nohy a kdyby nemûli s sebou penicilín,
asi by mu amputovali nohu. ¤ekl jsem,
Ïe kdyby tam teì byl, tak by asi
neuprchnul, protoÏe na úpatí sopky leÏel
ve stanu s otravou krve... Ivo tuto svou
situaci popﬁel i kdyÏ jsem mu to pﬁeãetl do
telefonu z jeho pohlednice, anebo
zapomnûl, a zaãal mi vyprávût o
pﬁípravách na v˘stup na KilimandÏáro na
jaﬁe pﬁí‰tího roku.
Jak uÏ jsem ﬁekl, a to jsem Ivovi neﬁekl,
jsou oãi turisty upﬁené do budoucnosti na
pﬁí‰tí v˘let, a ten minul˘ si pamatuji pouze
já, protoÏe mám pohlednice.
Trojice m˘ch znám˘ch nav‰tívila Krétu
a pohledku mi neposlal nikdo z nich...
Zdravím, pﬁeji hezk˘ den a vzhÛru na
cesty (a nezapomeÀte mi poslat
pohlednici).
Ross Firla - ﬁíjen 2006
***

Petr ChudoÏilov: Láska v ãase ptaãího moru
Zamiloval si mû Max. Bydlí v bytû pod námi, kdyÏ jdu
v noci do práce, ‰ourá se za mnou po schodech a vûrn˘
mi zÛstává i venku, oddanû pﬁihlíÏí, jak strkám
abonentÛm jejich noviny do schránek. KdyÏ se na‰e
pohledy zkﬁíÏí, pﬁimhouﬁí milostné oãi na znamení
pﬁíznû. Obãas ho nûÏnû pohladím a ﬁeknu: „Najdi si
jin˘ho, já jsem Ïenatej!“ Nûkdy pﬁinese darem mrtvou
my‰, dnes pﬁitáhl v hubû ptáka, navzdory faktu, Ïe
koãky se zajímají spí‰ o Ïivé neÏ mrtvé hlodavce a
ptáky. “Blbeãku, copak neví‰, Ïe ptaãí mor je pﬁenosn˘
i na koãky?” napomínám ho starostlivû, ale Max ‰vihá
ocasem a ti‰e pﬁede píseÀ veliké lásky. Max je zrzav˘
kocour a také on je bezprostﬁednû ohroÏen ptaãí
chﬁipkou.
Ptaãí mor doslova letí svûtem a ãeﬁí hladinu emocí
skoro jako teroristická Al-Kaida. Reakce veﬁejnosti tu
a tam ilustrují to, ãemu se politicky nekorektnû ﬁíká
národní charakter. ·v˘caﬁi rychle vynalezli zázraãn˘
lék tamiflu a vydûlávají na nûm obrovské peníze.
Obãas uvalí na hospodáﬁské ptactvo domácí vûzení,
ale vût‰inou spokojenû konstatují, Ïe nemoc se zatím
omezila na sousední Francii, Rakousko a Nûmecko.
Turci uÏ dávno hromadnû vybíjejí slepice a pﬁipravují
tím muka sv˘m dûtem, zvykl˘m pﬁátelit se s domácí
drÛbeÏí podobnû jako na‰e potomstvo s morãátky a
kﬁeãky. Jednûmi z prvních obûtí se v Turecku stali dva
malí kluci, kteﬁí pietnû uloÏili svého oblíbeného kohouta
do hrobeãku a na rozlouãenou ho políbili. Prezident
Francie, zemû proslulé konzumací a pﬁedev‰ím
v˘vozem drÛbeÏího masa, si v televizních novinách
demonstrativnû pochutnával na kuﬁecím steh˘nku.
Jeden z nûmeck˘ch zemsk˘ch ministrÛ zemûdûlství,
pod jehoÏ pÛsobnost spadá morem ohroÏen˘ ostrov
Rujana, naﬁídil kachnám tuhou domácí vazbu a do
kamery zamraãenû prohlásil: “Hlava, která se vystrãí z
kurníku, bude okamÏitû uÈata.”
âeské reakce mi jsou známy pouze z denního tisku.
Jeden velkodrÛbeÏáﬁ si myslí, vûren tradici, Ïe za
v‰echno nesou zodpovûdnost cizinci, Ïe V Asii, kde

nemoc vznikla, Ïijí komunity lidí, které bûhem sv˘ch
svátkÛ udrÏují urãité rituály. Koupí drÛbeÏ a pijí její
syrovou krev. Tak se nakazili. Jin˘ jihoãesk˘ farmáﬁ na
fotografii objímá bûlostnou Ïivou husu - chybí zde
snad uÏ jenom podtitulek, neboj se, miláãku, tebe
Evropská unie nedostane! Pﬁipomíná mi to mÛj oblíben˘
rumcajsovsk˘ veãerníãek, kde cizí knûÏna ‰patnou
ãe‰tinou vytyãuje svÛj chamtiv˘ cíl: “Tu hosiãko mosím
mít.”
Velice diskutabilní mi pﬁipadá stanovisko známého
ãeského biologa a filosofa, kter˘ pí‰e o absurdním
divadle ptaãí chﬁipka. Domnívá se, cituji zkrácenû, Ïe
Spoleãnost bytostnû cítící ohroÏení se vrhá plnou parou
a s obrovsk˘m instrumentariem na zcela marginální
problém, na nûmÏ chce osvûdãit své hrdinství a proÏít
si své existenciální strachy. Vylovil tak z hlubin mé
pamûti vzpomínku na krach atomové elektrárny
âernobyl. Normalizovan˘ ãeskoslovensk˘ tisk tehdy
huãel do obãanova ucha, Ïe záﬁení nemÛÏe nikomu
u‰kodit, hlavnû ne úãastníkÛm cyklistického Závodu
míru, jehoÏ trasa procházela také zamoﬁenou Ukrajinou.
Ani ukrajinsk˘m domorodcÛm se tenkrát z lidsky
velice pochopiteln˘ch dÛvodÛ nechtûlo opustit své
zuﬁivû tikající majeteãky. Do kamery optimisticky
tvrdili, Ïe radioaktivní záﬁení sovûtskému ãlovûku
neublíÏí, u‰kodit by mohlo leda tak je‰tû choulostiv˘m
a rozmazlen˘m obyvatelÛm západní Evropy a Ameriky.
Kolik z nich dnes je‰tû Ïije?
Osobnû si drÛbeÏ dopﬁávám jako doposud v té
nejhojnûj‰í míﬁe, ostatnû se ke mnû dostává vût‰inou
jen ve zmraÏeném stavu a nakazit bych se pr˘ snad
mohl jen vdechnutím viru pﬁi pﬁípravû tepelnû je‰tû
neopracovaného masa. Tak zvanou tuãnici,
pﬁipravovanou v âesku ze zvíﬁecí krve, bych do úst
arciÏe nevzal. Ani kocour Max nemÛÏe poãítat s tím, Ïe
bych mu dal hubiãku na ou‰ko. Nakonec, uÏ dávno
jsem ‰Èastnû Ïenat.
18.3.2006
Psáno pro âRO 6. Oti‰tûno s vûdomím autora

Interview

Rozhovory…
Pokračování ze str. 1

K tomu, abych takové cédéãko udûlala se
musím teprve dopracovat. Nechci dûlat
hloupé vûci, po kter˘ch je dnes poptávka.
Dnes se ztrácí to, co je hluboké. Lidi mnû
radí, abych na cédéãko dala nûkolik
popov˘ch vûcí. Nechci to dûlat, protoÏe
bych ztratila identitu, nebyla bych to uÏ já.
ABE: Letos na jaﬁe jste udûlala ﬁadu
koncertÛ na Slovensku, kde a jak?
MR: Hodnû jsem zpívala na ‰kolách a
teenageﬁi byli nad‰ení, coÏ mne potû‰ilo.
Mûla jsem to spojené s diapozitivy Toronta.
Také jsem zpívala v kostele svoje a
náboÏenské písnû.
ABE: Jak jsou dÛleÏité texty?
MR: Pro mne je na prvním místû text.
V‰ude po baráku mám papír a tuÏku a pí‰i
si vûci, které mne napadají. Pak tyto útrÏky
dávám dohromady. Chtûla bych udûlat
cédéãko, kdy by kaÏdá píseÀ byla jiná.
Proto také nemohu zpívat anglicky, protoÏe
to zatím tak necítím, i kdyÏ jsem dnes
chtûla zazpívat píseÀ Máﬁí Magdaleny z
muzikálu Jesus Christ Super Star. AÏ
zaãnu psát anglicky, budu i zpívat anglicky,
ale potﬁebuji k tomu ãas.
Nevím, jestli jsem se dostal z morálního
bahna, ale kaÏdopádnû mne tento
rozhovor nûco pﬁinesl. Podobnû jako
telefonní rozhovor nûkolik dnÛ pﬁed
âeskoslovensk˘m dnem s Kateﬁinou
Buãíkovou, která zde byla na náv‰tûvû a
kterou jsem poznal v âeskoslovenském
baptistickém sboru. PﬁestoÏe se Kateﬁina
narodila ve Zlínû a po základní ‰kole se

a u tûch je patrné snad o nûco víc, Ïe jim
chybí kontakt, nûjak˘ projev lásky, Ïe rodiãe
suplují vztahy a zájem moderní technikou.
Není to pravidlo, ale vût‰inou tomu tak je.
ABE: Co ãetba?
KB: Vût‰inou konãí u ãasopisÛ pro
mládeÏ, kde se dovûdí, jakou ãepici ãi jaké
tetování potﬁebují. Na ‰tûstí toto tetování
vût‰inou není trvalé, ale jen doãasné a
umyvatelné.
ABE: Sport?
KB: Sportovní aktivity pokr˘váme z
vlastních zdrojÛ. Poﬁádáme v˘lety na
kolech, hrajeme fotbal, volejbal. Sportovní
besedy sice nûjaké byly, ale ti sportovci, o
které by dûti mûly zájem jsou pro nás
nedosaÏitelní.
ABE: Jak by se dala va‰e ãinnost
zlep‰it?
KB: Asi bychom potﬁebovali lep‰í prostory.
Hlavnû bychom potﬁebovali kvalifikované
lidi a s tím souvisí i moÏnost, abychom byli
víckrát neÏ dvakrát t˘dnû otevﬁení.
ABE: Sama si zvy‰uje‰ kvalifikaci a pﬁi
tom sportuje‰, plave‰. Jak jsi se k tomu
dostala?
KB: Teì jiÏ plavu pouze rekreaãnû.
Závodnû jsem plavala pût let. Jednalo se
o stovku S4, to je plavání pouze nohama.
Tﬁetí jsem byla v Evropû na 50 metrÛ znak.
Plavání mûlo pÛvodnû b˘t pouze
rehabilitací, kdyÏ jsem mûla zranûné
koleno.
Dva lidi, dvû Ïeny, dva rozliãné pﬁíbûhy a
pﬁesto je za tím hodnû spoleãného. Obû
jsem poznal na pÛdû âeskoslovenského
baptistického kostela. V poslední dobû se
hodnû diskutuje, jestli má smysl tuto
instituci v dobû, kdy noví emigranti
nepﬁicházejí zachovávat, jestli má vÛbec
budoucnost. Stejnou otázku si kladou
mnozí krajané pﬁi kaÏdoroãních setkání na
Masaryktownu. Mnozí vzpomínají na doby,
kdy sem pﬁi‰ly tisíce lidí. Jako v
baptistickém kostele, tak pﬁi âeském a
Slovenském dnu na Masaryktownu nemusí
b˘t v˘sledky viditelné, mnozí se pﬁi‰li pouze
pobavit, setkat se s pﬁáteli, nejedná se ani
o mnoÏství lidí, ale moÏná, Ïe je tu stále
nûco, co si lze z tûchto setkání odnést a
ãím mÛÏe na‰e komunita pﬁispût svému
okolí. V obou pﬁípadech se jedná o
nenahraditeln˘ osobní kontakt, kter˘ je v
dobû e-mailÛ, skypÛ a voice-mailÛ stále
vzácnûj‰í.
Ale‰ Bﬁezina
***

Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
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6,75 CDN $
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15,33 Kã
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1,63 CDN $
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1 CDN $
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100 Sk
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15,14 Kã
23,95 Kã
78,94 Kã
15,39 Kã
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Kalendáﬁ
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
***

Foto: E. Řeháková

pﬁestûhovala do Uherského Hradi‰tû, i
ona vystudovala gymnázium v Bratislavû
a nyní tam studuje na vysoké ‰kole sociální
práci. Bûhem studia pro‰la vnitﬁní zmûnou
a zaãala váÏnû brát kﬁesÈanství. PﬁestoÏe
neovládá horní konãetiny, mûla vynikající
v˘sledky pﬁi práci s dûtmi právû na církevní
pÛdû v Uherském Hradi‰ti. Nyní se
pﬁestûhovala do Brna a tam se vûnuje
sociální práci s mládeÏí v klubu, kterému
se ﬁíká Hangár. Pﬁi na‰em rozhovoru jsem
jí zapomnûl ﬁíci, Ïe v Torontu se ﬁíká Hangar
Air Canada Centre, kde hrají toront‰tí
Maple Leafs.
ABE: Kateﬁino, jak jste se dostala k
práci s dûtmi a pozdûji k práci s mládeÏí?
KB: Bûhem studia jsem se seznámila s
kamarádkou Hankou, která s dûtmi
pracovala. Ze zaãátku jsem mûla obavy,
jak to zvládnu. Je zapotﬁebí si pﬁipravit
pomÛcky, zkrotit dûti… Cítila jsem tu
potﬁebu a chtûla jsem to zkusit. Nakonec
jsem to zkusila a vydrÏela jsem to osm let.
Pak jsem mûla váÏn˘ úraz na noze, v
kolenû, takÏe jsem práci musela omezit.
Navíc jsem se pﬁed dvûma roky
pﬁestûhovala do Brna. Jedná se o
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Kateřina Bučíková

nízkoprahové zaﬁízení, to jest Ïe dûti
mohou pﬁijít, strávit tam urãit˘ ãas, aniÏ by
platily nûjaké klubovné nebo vstupné.
Zaﬁízení je poskytováno zdarma. Je to
proto, aby se dûti netoulaly po ulici, ale
trávily ãas plnohodnotnû.
ABE: Co je to trávit plnohodnotnû ãas?
KB: Máme tam ping-pong, stolní hokej,
kuleãník, mnoÏství stolních her a zábavu
dûtí se snaÏíme usmûrnit. Tﬁeba tím, Ïe
promítáme nûjak˘ film, pak s mládeÏí
diskutujeme na rÛzná témata jako sex,
drogy, rozvody rodiãÛ, vztahy, láska mezi
mlad˘mi lidmi… Tûm star‰ím se dá tûÏko
nûco nadiktovat. Musíme vyuÏívat
pﬁirozen˘ch moÏností k rozhovoru.
Nevyh˘báme se ani rozhovorÛm o Bibli,
ale musí se nejprve dûti zeptat. Ve ãtvrtek
pro mlad‰í dûti máme v˘uku angliãtiny,
v˘tvarn˘ klub, kde dûti dûlají tﬁeba na den
matek srdíãka, na vánoce zase dáreãky,
pohlednice, malují na sklo… Mají zde velmi
bohat˘ v˘tvarn˘ program.
ABE: Jak je to s pomÛckami, protoÏe
to není zrovna levná záleÏitost?
KB: Zatím to hradíme z grantÛ mûstského
úﬁadu, magistrátu, ministerstva ‰kolství.
Máme charitativní ãíslo, takÏe dostáváme
dary od jednotlivcÛ i organizací.
ABE: Do jaké míry dûti ovlivÀují
poãítaãe?
KB: ·ílenû, vym˘vá jim to mozek.
SnaÏíme se s dûtmi hovoﬁit, ukázat jim
jinou cestu, napﬁíklad v klubu je zakázáno
jakékoliv násilí. Proto také poãítaãe v klubu
nemáme. ZvaÏovali jsme to, aby dûti mohly
hrát v klubu hry na poãítaãi. Asi bychom je
tím i nalákali, ale uvûdomili jsme si, Ïe
tohle není dobrá cesta. NesnaÏíme se jim
dát poãítaãe, ale budovat s nimi vztahy.
ABE: Je mládeÏ dnes schopná vidût
celoveãerní film?
KB: Ano, pokud tam teãe krev a je tam
hodnû vzru‰ení a napûtí nebo pokud jsou
to horory, tak ano.
ABE: Je to stejné u dívek a chlapcÛ?
KB: Byla jsem pﬁekvapená, Ïe o hororech
hovoﬁí spí‰ dívky neÏ chlapci. Historické
filmy nebo takoví Starci na chmelu, to
nemá ‰anci. Tím se dá vysvûtlit i nezájem
o jakoukoliv byÈ nedávnou historii. MládeÏ
tûÏko hledá nûjakou pointu, jde jí spí‰ o tu
momentální zábavu.
ABE: Jaké mají va‰e dûti sociální
zázemí?
KB: Vût‰ina dûtí patﬁí do stﬁední sociální
vrstvy. Jsou tam v‰ak i dûti z tûch vy‰‰ích
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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
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V Kremnici vyrazia
pol miliardy euromincí

programe film. Pre ostatn˘ch by to bolo
drahé. V in˘ch krajinách je v‰ak zvykom,
Ïe do Annecy chodia celé katedry.
Tentoraz stretla Nórov i Fínov.
A potom sa sem chodí tak trochu aj
pracovaÈ. Producentka filmu ·tyri Iva
Zajacová sa vrátila so skvelou správou.
V Annecy ich oslovila distribuãná firma z
Lond˘na. „Zistili sme, Ïe má v portfóliu
niekoºko filmov oscarov˘ch reÏisérov.
ZároveÀ majú podchytenú sieÈ
televíznych vysielateºov a na veºk˘ch
festivaloch, napríkad v Cannes a v
Berlíne, robia z filmov, ktoré zastupujú,
prehliadky. Film ·tyri by tieÏ mohol byÈ
uveden˘ ako predfilm v kinách po celej
Británii. Práve rokujeme o zmluve a
vyzerá to tak, Ïe sa dohodneme,“ hovorí
Zajacová.
Do konca mesiaca sa ·tyri premietajú
e‰te stále aj u nás, v bratislavskom kine
Charlies. V programe zostali dlh‰ie, ako
sa plánovalo, pretoÏe Slepé lásky mali
veºk˘ úspech v Cannes. „To, Ïe sme sa
spojili práve s filmom Juraja Lehotského,
bol zázraãn˘ moment,“ hovorí Iva
Zajacová.
Teraz uÏ producent Marko ·kop rokuje o
distribúcii Slep˘ch lások v âesku a svojim
partnerom navrhol, aby sa ·tyri premietali
ako predfilm aj tam.
***
23.6.2008

BANSKÁ BYSTRICA-sme/sita-MincovÀa
Kremnica má pre Národnú banku vyraziÈ
do 15. decembra 500 miliónov kusov
slovensk˘ch euromincí v‰etk˘ch
nominálnych hodnôt. âasÈ z nich dodá
vo forme takzvan˘ch ‰tartovacích
balíãkov.
Balíãky budú obsahovaÈ euromince v
hodnote 500 korún, za ktorú si ich ºudia
budú môcÈ kúpiÈ, a poãet jednotliv˘ch
druhov euromincí v nich sa urãí po
stanovení koneãného konverzného kurzu
8. júla.
Celková hmotnosÈ vyrazen˘ch euromincí
bude vy‰e 2405 ton, balíãkov má
mincovÀa zabezpeãiÈ milión. „Okrem toho
vyrobíme aj niekoºko druhov súborov
slovensk˘ch euromincí v ‰peciálnom
vyhotovení a balení, o ktoré je medzi
numizmatickou verejnosÈou veºk˘
záujem,“ povedal hovorca Jaroslav
Setnick˘.
Skú‰obnú prevádzku na nov˘ch linkách
spustí mincovÀa v júli, veºkosériová
v˘roba by sa mala zaãaÈ koncom augusta.
Potom sa bude môcÈ prísÈ pozrieÈ na
v˘robu aj verejnosÈ.
Mince budú distribuovaÈ priebeÏne,
âSSD utekl Wolf.
bliÏ‰ie
informácie
hovorca
z
A
vládu ãeká válka
bezpeãnostn˘ch dôvodov neprezradil.
Praha-mfd/JOSEF KOPECK¯-Socialisté
***
pﬁi‰li uÏ o ãtvrtého poslance. A rozhodli
·tyri osudové dobyli Rím
se, Ïe kvÛli tomu budou vládû Mirka
Rím-sme- Kristína Kúdelová-VíÈazstvo na Topolánka komplikovat Ïivot je‰tû více
festivale v Ríme je iba prvá dobrá správa, neÏ dosud.
e‰te lep‰ou moÏno je, Ïe Ivana ·ebestová Jiﬁímu Paroubkovi utekl z poslaneckého
sa svojím v˘born˘m filmom ·tyri klubu i ze strany Petr Wolf. Vládû tak
pravdepodobne dostane aj do britskej stoupla ‰ance, Ïe v parlamentu prosadí
kinodistribúcie.
schválení amerického radaru. Wolf je
Ive ·ebestovej napísali Rimania. Poprosili totiÏ projektu radaru USA naklonûn.
ju, aby im poslala ìakovnú reã. S „Budu se pﬁi hlasování ﬁídit ústavou,“
vysvetlením, Ïe na ich festivale krátkych ﬁíká ostravsk˘ poslanec Wolf, kter˘ by byl
filmov vyhrala hlavnú cenu. Teda, vyhral rád, kdyby se je‰tû pﬁed hlasováním o
ju jej animovan˘ príbeh ·tyri. Krásne radaru v parlamentu mohl setkat s
rozprávanie o osude, osudovosti a americkou ministryní zahraniãí
nejednoznaãnosti.
Condoleezzou Riceovou. Ta pﬁijede 8.
Sama ·ebestová sa do Ríma nedostala. ãervence do Prahy podepsat smlouvu o
Film ·tyri mal premiéru koncom marca radaru s ãeskou vládou.
(premieta sa spolu so Slep˘mi láskami) a Útûkem Wolfa ze sociální demokracie
odvtedy ho vybrali na viac festivalov. A v‰ak vláda i nûco ztrácí. Pﬁedev‰ím ‰anci,
jemu sa cestuje oveºa ºah‰ie. „Ja by som Ïe vyjedná s opozicí smír v dobû, kdy
sa pri tak˘ch cestách nedoplatila,“ hovorí bude âesko pﬁedsedat Evropské unii.
Iva. Veì len v nedeºu sa vrátila z Annecy. Na‰tvaní socialisté, kteﬁí obviÀují ODS,
Tam, samozrejme, ísÈ musela, pretoÏe Ïe si poslance Wolfa „koupila“, navíc
francúzsky festival je veºkou a slávnou pﬁitvrdili vÛãi radaru. KdyÏ vyhrají pﬁí‰tí
prehliadkou animovaného filmu. O súÈaÏ volby, hrozí vypovûzením smlouvy s USA.
sa uchádzalo 2000 filmov, a ·tyri do nej „âSSD vyhla‰uje vládû nulovou
vybrali. Iva ·ebestová odhaduje, Ïe za toleranci. Ani v dobû evropského
jeden t˘ÏdeÀ ho videlo tritisíc ºudí. „Bolo pﬁedsednictví nemohou ministﬁi této
to dosÈ veºkolepé,“ vraví, „hlavná sála korupãní vlády poãítat s jakoukoli tolerancí
mala tisíc miest a pri súÈaÏn˘ch filmoch ze strany âSSD vãetnû jejich párování,“
b˘vala natrieskaná. My sme dobreÏe reagoval na ztrátu Wolfa ‰éf âSSD Jiﬁí
nesedeli na schodoch.“
Paroubek.
Rovnak˘ záÏitok mala z entuziazmu, bez Slovy o „párování“ naznaãuje, Ïe ministﬁi
neho by tam asi Ïiadna projekcia nebola budou muset sedût ve Snûmovnû i v
moÏná. K˘m sa spustil film, v sále dobû, kdy by mûli plnit své povinnosti
poletovali papierové lietadielka. souvisící s ﬁízením Evropské unie, jinak
Zaujímavé - ale nie preto, Ïe o lietadlách by vládu v parlamentu pﬁehlasovala
je aj Ivanin film. „K˘m sa taká veºká sála opozice. ·éf poslancÛ ODS Petr Tluchoﬁ
naplní, chvíºu to trvá. Preto sa zabíja ãas reagoval, Ïe jde o dal‰í „potvrzení
lietadielkami. A keì zhaslo svetlo, uÏ sa atmosféry
nesná‰enlivosti
v
ºudia te‰ili, Ïe si zaspievajú znelku. Hoci paroubkovské âSSD“.
sa v nej iba ìakovalo sponzorom, mala Je moÏné, Ïe Wolf nebude jedin˘, kdo
chytºavú popovú melódiu. Bolo zábavné od sociálních demokratÛ uteãe. Miroslav
poãuÈ, ako ºudia skandujú: ministerstvo ·louf, b˘val˘ ‰éfporadce expremiéra
kultúry Francúzskej republiky!“
Milo‰e Zemana, vãera ﬁekl, Ïe mezi
V Annecy b˘va veºa ‰tudentov, na festival poslanci strany je dal‰ích aÏ deset, kteﬁí
chodia ako na v˘lety. ·ebestová vraví, nejsou s pomûry v poslaneckém klubu
Ïe od nás tam chodia len tí, ão majú v spokojeni.
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Ministra
zahraniãí
Karla
Schwarzenberga teì trápí, jak âSSD
pﬁitvrdila vÛãi radaru. „Chápu, Ïe je
ne‰Èastná kvÛli pﬁebûhlíkÛm, ale byl by
to krajnû neobvykl˘ pﬁístup, pokud by
vypovûdûla smlouvu, která by byla
schválena v parlamentu. To je závazek,
jak˘ vlády ctí, i kdyÏ se stﬁídají,“ ﬁekl vãera
MF DNES Schwarzenberg.
Ale hrozba socialistÛ namíﬁená k radaru
nemusí b˘t tak horká. Pokud smlouva
projde, musely by ji vypovûdût obû
komory parlamentu. V Senátu v‰ak
dominuje ODS.
***

·afránková, Men‰ík
a spousta slz
Praha-mfd/MIRKA SPÁâILOVÁ-Diváci si
zvolili nejmilovanûj‰í herce ãeského filmu. V
sobotním finále ankety âeské televize Hvûzda
mého srdce se jimi stali Vladimír Men‰ík a
Libu‰e ·afránková, která podûkovala slovy:
„Cítím se dluÏna a ten dluh musím splatit.
Nejlépe nov˘m scénáﬁem.“ Nepﬁímo si o nûj
ﬁekla ZdeÀku Svûrákovi, jenÏ ji oslovil: „Milá
princezno ãeského filmu, z vÛle lidu se Popelka
ze ·lapanic právû stala královnou.“
Tak vyvrcholil „nejvût‰í veãírek v‰ech dob“,
jak pﬁím˘ pﬁenos v úvodu pﬁepjatû nazvali
poﬁadatelé. Nesl se v duchu dojat˘ch slz a
velk˘ch slov. „Je to hold v‰em hercÛm a
hereãkám,“ opakovali prÛvodci veãera Tereza
Kostková a Ondﬁej Brzobohat˘. ZdrÏenlivost
si uchovala jen hrstka vyznamenan˘ch.
„VáÏím si toho moc; nepﬁeceÀuju to,“ ﬁekl
jedním dechem desát˘ na Ïebﬁíãku hercÛ
Josef Abrhám. „Je‰tû pﬁed deseti lety byla má
filmografie nulová a za padesát let bych byl
rád, kdybych se dostal do první stovky,“
pronesl pát˘ Ivan Trojan. A ãtvrtá mezi
hereãkami Jiﬁina Bohdalová shrnula: „Jednou
jsi dole, jednou nahoﬁe.“ Nebyla to zdaleka
první anketa tohoto druhu. Vybírala se uÏ
tﬁeba komedie století - S tebou mû baví svût,
volil se král komikÛ - tehdy vyhrál Vlasta
Burian, jenÏ nyní skonãil druh˘, nebo
nejoblíbenûj‰í postava komedie - vítûzem byl
revizor Andûl, jehoÏ pﬁedstavitel Jaroslav
Marvan teì obsadil osmé místo. Diváci vybírali
jiÏ od 19. dubna podle „svého srdce“ z více
neÏ pûti set hereck˘ch jmen, televize v‰ak
dosud nezveﬁejnila, kolik hlasÛ celkem do
ankety pﬁi‰lo ani jakou sledovanost mûl cyklus
nedûlních dokumentÛ o jednotliv˘ch dekádách
ãeského filmu a jeho hvûzdách. Finále
vûnované 110. v˘roãí ãeské kinematografie
mûlo sice dÛstojné prostﬁedí praÏského
Divadla na Vinohradech a spoustu slavn˘ch
tváﬁí na jevi‰ti i v hledi‰ti, ale z pohledu u
obrazovky trpûlo typick˘mi neduhy
ceremoniálÛ. Nudn˘ model poﬁadu se drÏel
ustálen˘ch zvyklostí: písniãka - pﬁedávající
host - vítûz -písniãka. Na humor bez
sentimentu si trouflo pouze pár z tûch, kdo
ocenûné ohla‰ovali, Karel ·íp nebo Milan
·teindler. A jedinou zábavu ve stylu povûstné
neﬁízené stﬁely vnesl na jevi‰tû reÏisér Jiﬁí
Krejãík, jenÏ ve ãtvrtek oslaví devadesátiny.
Nenechal se spoutat hvûzdn˘m tématem ani
vymezen˘m ãasem, vysvûtlil, Ïe pﬁem˘‰lí o
jin˘ch vûcech, které ho „hnûtou a trápí“, a
pronesl kázání o „v‰udypﬁítomném ìáblovi,
cetkách a pozlátku“ i o tom, Ïe vítûze v umûní
nelze spravedlivû „zmûﬁit na milimetry“ jako v
atletice. Snahu moderátorky o blahopﬁání
úspû‰nû odmítal: „Já se nedám, je‰tû nûco
bych chtûl ﬁíci“ - a odcházel s ovacemi. Ov‰em
samorost Krejãík, o kterém ve filmové branÏi
kolují desítky historek, nemohl bûÏnému
televiznímu publiku vynahradit spoﬁiv˘ zpÛsob,
jímÏ se zacházelo s neÏijícími hereck˘mi
legendami. Kdykoli pﬁi vyhla‰ování vedoucí
desítky zaznûlo jméno nûkteré z nich, po
potlesku se cena „bez majitele“ prostû odloÏila
na stolek v rohu pódia.
Proã tvÛrci nepozvali k pﬁevzetí trofeje tﬁeba
potomky, dûdice, Ïivotopisce, pﬁátele ãi
pamûtníky hercÛ, kteﬁí jiÏ neÏijí? Kdokoli z
nich by byl divácky zajímavûj‰í neÏ prázdné
místo - a hlavnû by zmizel pocit spoleãenské
trapnosti a lidského studu za chování k mrtv˘m,
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jejichÏ cena se bez dlouh˘ch ﬁeãí strãí k ledu.
BudiÏ jim útûchou, Ïe dotyãná pocta, hranol s
logem âT poset˘ srdíãky, jako vrchol vkusu
nepÛsobí. Hudební stránku obstaraly zcela
nepﬁekvapivû filmové písniãky, ale vypadalo
to, Ïe i na ní se ‰etﬁí. Ne Ïe by na kaÏdém
ceremoniálu museli záﬁit v˘hradnû zlatí slavíci,
ale jestliÏe se zdÛrazÀuje hold nejvût‰ím
hereck˘m hvûzdám, mûli by i jejich zpívající
gratulanti patﬁit do toptenu. Jen jedna vûc je
totiÏ hor‰í neÏ pompa: poloviãatá pompa.

Vítûzové ankety-Hereãky: 1. Libu‰e
·afránková, 2. Dana Medﬁická, 3. Nata‰a
Gollová, 4. Jiﬁina Bohdalová, 5. Iva
JanÏurová, 6. Helena RÛÏiãková, 7. Adina
Mandlová, 8. Hana Maciuchová, 9. Tatiana
Vilhelmová, 10. Stella Zázvorková.
Herci: 1. Vladimír Men‰ík, 2. Vlasta Burian,
3. Rudolf Hru‰ínsk˘, 4. Oldﬁich Nov˘, 5.
Ivan Trojan, 6. Jan Werich, 7. Tomá‰ Hol˘, 8.
Jaroslav Marvan, 9. Milo‰ Kopeck˘, 10. Josef
Abrhám.
***
24.6.2008

Evropsk˘ zatykaã
na svûtovou ‰ampiónku
PlzeÀ-právo/Patrik Biskup-V osmdesát˘ch a devadesát˘ch letech sbírala na
evropsk˘ch i svûtov˘ch soutûÏích jednu
medaili za druhou. Jeden z nejvût‰ích
talentÛ, jak˘ kdy ãesk˘ sportovní rybolov
mûl, Ïije nyní jako psanec.
DrÏitelka dvaceti titulÛ svûtové a
evropské ‰ampiónky v rybolovné technice
Michaela KﬁíÏová nechodí k plzeÀskému
soudu, kde se má zpovídat ze zpronevûry
témûﬁ jednoho a pÛl miliónu korun.
Soudci Vladimíru Îákovi, kter˘ uÏ
nûkolikrát kvÛli její nepﬁítomnosti musel
projednávání pﬁípadu odloÏit, do‰la
trpûlivost.
„Rozhodl jsem o vydání evropského
zatykaãe. ObÏalovaná se dlouhodobû
zdrÏuje na Kanársk˘ch ostrovech. Stále
slibovala, Ïe k soudu dorazí, ale nikdy
nepﬁi‰la. Naposledy se vymlouvala, Ïe
nemá v poﬁádku cestovní doklady,“ ﬁekl v
pondûlí Právu soudce.
Na základû zatykaãe by mûla ‰panûlská
policie KﬁíÏovou zadrÏet a vydat do âR.
·ampiónka zmizela v dubnu 1999, kdy
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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!

Pokračování na str. 8

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
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se o ni zaãala zajímat kriminálka v
souvislosti s podezﬁením, Ïe jako úãetní
plzeÀské
rybáﬁské
organizace
zpronevûﬁila bezmála pÛldruhého miliónu
korun. Îalobu na ni podalo státní
zastupitelství v roce 2006.
„Zádrhel byl v tom, Ïe podezﬁelá Ïena
utekla. Mûli jsme problém dokonãit
pﬁípravné ﬁízení. Nejprve nebyly splnûny
podmínky pro to, aby bylo vedeno ﬁízení
jako proti uprchlému. Museli jsme
napﬁíklad prokazovat, zda opustila území
republiky v úmyslu vyhnout se trestnímu
ﬁízení,“ vysvûtlila uÏ dﬁíve ‰éfka
plzeÀského státního zastupitelství
Antonie Zelená.
KﬁíÏová dala souhlas, aby se soudní
jednání konalo v její nepﬁítomnosti. „Já
jsem ale trval na její úãasti u soudu.
Napsala totiÏ dopis, ve kterém se zmínila
o tom, Ïe jsou v této vûci namoãeni jiní
lidé. Z jejího vyjádﬁení dále vyplynulo, Ïe
by tam mohla b˘t niÏ‰í ‰koda, neÏ je
popsaná v obÏalobû. Proto chci, aby to
vysvûtlila,“ uvedl Îák.
Pokud bude KﬁíÏová vydána zpût do
âR, soud na ni uvalí vazbu. „To je
samozﬁejmû velmi pravdûpodobné.
Hrozilo by totiÏ, Ïe zase zmizí,“ uzavﬁel
soudce.
KﬁíÏová odstartovala svou závodní
kariéru uÏ v deseti letech. Od té doby
postupnû získala ‰estadvacet medailí na
rÛzn˘ch mezinárodních soutûÏích. Stala
se jednou z nejúspû‰nûj‰ích
reprezentantek ãeského sportovního
rybolovu. Je‰tû bûhem závodûní
nastoupila jako úãetní do místní rybáﬁské
organizace v Plzni.
„S tûmi penûzi to prasklo, aÏ kdyÏ jsme

zjistili, Ïe na úãtu nemáme ani korunu.
Pozdûji vy‰lo najevo, Ïe mûsíãnû
pﬁevádûla z na‰eho konta sto tisíc korun
na svÛj úãet. Nejprve vykazovala fiktivní
faktury, pak uÏ si nedávala práci ani s tím,
jak to maskovat,“ ﬁekl jeden z dﬁívûj‰ích
funkcionáﬁÛ po‰kozené organizace.
***

Konkurenci se nelíbí, Ïe ·légr
hraje za âSSD
Praha-právo (novinky.cz)-Hokejov˘ mistr
svûta z Nagana Jiﬁí ·légr, kter˘ pﬁedvádí
své umûní v pﬁedvolebním videoklipu
âSSD, si to rozházel u strany, v jejíchÏ
barvách byl zvolen do zastupitelstva
mûsta Litvínov.
Pﬁedseda SNK ED Helmut Dohnálek to
oznaãil za nefér, ale strana s tím podle
nûj nemÛÏe nic dûlat, protoÏe znám˘
hokejista není jejím ãlenem.
„Samozﬁejmû se nám to nelíbí a
povaÏujeme to za nefér. Chystáme se s
ním o tom promluvit,“ ﬁekl serveru
Novinky.cz Dohnálek ke klipu, v nûmÏ
·légr pﬁi inscenovaném samostatném
nájezdu zavûsí puk do branky, kterou
hlídá gólman v modrém dresu s ãíslicí
nula a se jménem Topolánek a s logem
ODS minus.
·légr má na sobû oranÏov˘ dres âSSD
a stejnou barvu má i puk, na kterém je
logo sociálních demokratÛ a slogan
„âSSD na stranû lidí“. Soc. dem. klip
nasadila v rámci své kampanû pro
podzimní krajské a senátní volby.
·légr se v kvûtnu objevil také na
programové konferenci âSSD v
Pardubicích, kde prohlásil, Ïe by se
sociální demokraté mûli vrátit „tam, kam
patﬁí, tedy do ãela tohoto státu“.
***
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Tﬁetina lidí chodí do penze
pﬁedãasnû, uÏ v 58 letech
Praha-mfd (kk)-KaÏd˘ tﬁetí ãlovûk jde do
penze dﬁíve, i kdyÏ má potom navÏdy
niÏ‰í dÛchod. âíslo vãera zveﬁejnil ministr
práce a sociálních vûcí Petr Neãas.
„Reálnû chodíme do penze v 58 letech,
Ïeny dﬁíve,“ uvedl na tiskové konferenci
k penzijní reformû. Îeny, které
zv˘hodÀuje poãet dûtí, chodí do penze v
prÛmûru v 56 letech.
MuÏi mûli loni regulérnû odcházet do
penze v 61 letech a bezdûtné Ïeny v 59
letech, letos je‰tû pozdûji. Pﬁedãasn˘m
dÛchodem, kter˘ si je moÏné vzít aÏ tﬁi
roky pﬁed termínem, lidé ﬁe‰í zdravotní
problémy, péãi o vnouãata nebo rodiãe,
ale i nezamûstnanost. Podle Neãase je
tento podíl jeden z nejvy‰‰ích v Evropû.
Penzijní reforma, která ve stﬁedu míﬁí do
posledního schvalování ve Snûmovnû,
tuto moÏnost oddálí.
Od roku 2030 budou chodit do penze
muÏi a bezdûtné Ïeny aÏ v 65 letech.
Pﬁedãasn˘ dÛchod bude moÏn˘ aÏ pût
let pﬁed tímto termínem. V˘hodnûj‰í bude
pracovat „pﬁesãas“.
***

Poãítaãov˘ program navádí
lékaﬁe, aby pﬁedepisovali jen
urãité léky
Praha - mfd/LENKA PETRÁ·OVÁPﬁedstavte si, Ïe pﬁijdete k lékaﬁi, ten
ﬁekne, Ïe máte angínu, a chce vám vypsat
lék. Poãítaã mu jej sám nabídne. A na
prvním místû je tuãnû zv˘raznûn˘ lék
farmaceutické firmy, která lékaﬁi
„sponzorovala“ program v jeho poãítaãi.
Je mnohem snaz‰í lék odkliknout neÏ
sjet o pár ﬁádkÛ níÏ na pilulky se stejnou
úãinnou látkou, ale od konkurence. Je to

dal‰í zpÛsob, jak se farmaceutické firmy
snaÏí ovlivnit lékaﬁe ve prospûch
pﬁedepisování sv˘ch lékÛ. Jakou pak má
pacient jistotu, Ïe ho lékaﬁ léãí tím
nejlep‰ím? „Îádnou. Je to nevkusné a v
rozporu s etick˘m kodexem. A
pochopitelnû to mÛÏe ovlivnit to, co lékaﬁ
pﬁedepisuje,“ míní lékaﬁ Tomá‰ Karhan.
Napﬁíklad v Nûmecku kvÛli takovému
ovlivÀování lékaﬁÛ zmûnili systém
pﬁedepisování lékÛ - doktor tam uÏ nesmí
naordinovat konkrétní znaãku.
V˘robce programu se brání. „Jde o
normální reklamu. A je to podle mû
nejchytﬁej‰í zpÛsob reklamy vÛbec,“ ﬁíká
Vladimír Junger, jednatel firmy
CompuGROUP. Její programy pouÏívá
asi jedenáct tisíc lékaﬁÛ, pﬁes 60 procent
z tûch, kteﬁí mají poãítaã.
Software, kter˘ pﬁednostnû nabízí léky
konkrétní firmy, je o víc neÏ polovinu
levnûj‰í neÏ ty „ãisté“. Kdo by odolal?
„Myslím, Ïe zatím si jen jeden lékaﬁ
vyÏádal software bez reklamy,“ ﬁíká
Junger.
Farmaceutické firmy si platí novou
reklamu: lékaﬁe díky ní ovlivÀuje pﬁímo
jejich poãítaã. Odborníci to povaÏují za
neetické. Pacienti nic netu‰í
„Jde jen o nosiã informací. UsnadÀuje
lékaﬁÛm administrativní i odbornou práci,“
ﬁíká Junger.
CoÏ neznamená nic jiného neÏ to, Ïe ve
chvíli, kdy lékaﬁi do ordinace vstoupí
pacient, kter˘ potﬁebuje lék na sníÏení
cholesterolu, tak mu poãítaã nabídne
jeden lék ze skupiny zhruba deseti, které
jsou na trhu. A to právû ten od firmy, která
si to zaplatila.
„Ty léky jsou témûﬁ identické. Na tom
není nic nefér,“ krãí rameny Junger.
JenÏe v rozpacích jsou nad takov˘mi

Nové vlastenectví
„No není to paráda! To by stálo za voslavu. Roste z nás
automobilová velmoc par exellance. Vidí‰, 932 tisíc
vyroben˘ch kouskÛ za jedinej rok. To má‰ kaÏdej den,“
a star‰í bratr na chvíli v soustﬁedûní nad displejem
mobilu zváÏnûl, aby pak cel˘ rozjaﬁen˘ vítûzoslavnû
vyhrkl „no to se podrÏ, ty vole, pﬁes dva a pÛl tisíce
autíãek. Není to fantastick˘! Jenom v t˘hlé mal˘ zemiãce
dva a pÛl tácu.“
„Jen aby ses z toho nepotento. Ale vona kaÏdá mince
má dvû strany,“ velk˘ bratﬁe.
„Jak˘ dvû strany, ãoveãe? Dává to mraky lidem práci,
zvy‰uje Ïivotní úroveÀ a ve svûtû nás koneãnû berou.
Chápe‰?“
„To urãitû. Ale kdybysme takhle chrlili tanky a kulomety,
tak to vyjde na stejno, ne. Taky by nás ...“
„Co ‰ílí‰ bratﬁíãku? Tady nejde vo Àák˘ zabijáck˘
arzenály. Auto je dnes bûÏnej spotﬁebitelskej v˘robek.“
„Tak to se, velk˘ bratﬁe, ‰erednû plete‰. BûÏnej
spotﬁebitelskej v˘robek nezdobí po svûtû rok co rok víc
jak milión novejch kﬁíÏkÛ. Kam se serou lokální války. A
u nás za ten jahr vygumuje totálnû celou jednu vesnici.
Kam se serou Lidice. To kdyÏ uÏ sme u t˘ statistiky.“
„S takovou citovkou na mû nechoì. To je demagogie.
Za to nemÛÏou ty autíãka, ale ty blbci, co je neumûj
koãírovat.“
„Ho ho! To tvrdûj ve zbrojovce vo tûch svejch
bambitkách taky. - Zkus takhle jednou koneãnû zvednout
ty klapky na voãích a zamyslel se. Zamyslet se, co se
s tûmi mraky vylisovanejch autoplechovek dûje. Kam
vlastnû jdou? A kde skonãí?“
„No to mû promiÀ, tohle pﬁece nemusí nikoho extra
zajímat. Koupí si to, kdo chce, kdo to potﬁebuje. A dal‰í
uÏ je jen a jen jeho vodpovûdnost, no ne. Tak proã si s
tím zatûÏovat Àák˘ svûdomí?“
„Z vy‰‰ího principu mravního, ty vole. Tak jako je
Ïádoucí vûdût, kam smûﬁujou takov˘ „bûÏn˘“

spotﬁebitelsk˘ v˘robky jako sou zbranû nebo tﬁeba
cigára.“
„Chm, já koukám, Ïe ty smûﬁuje‰ k anarchistÛm. Asi
ti uÏ plesniv˘ mozek, brá‰ko. NemÛÏe‰ pﬁece srovnávat
nesrovnateln˘. ·piãkovej a mírovej v˘robek s
kala‰nikovem. Taková nablejskaná ‰kodovka dokáÏe
splnit Ïivotní sen ãlovûka aÈ uÏ Ïije v âínû nebo na
Ukrajinû. Ulehãit mu vosud. Vosvobodit ho vod hnípání
na podûlan˘ místní hroudû. DokáÏe taky zachraÀovat
Ïivoty. Je to takovej vyslanec pokroku a civilizace.
Prostû nese sebou blahobyt a hóch standard. Tam,
stejnû jako u nás. - UÏ ti to dochází?“
„Hm, zapomnûls na ‰tûstí. Kde se votoãí, tam pﬁinese
‰tûstí.“
„Krucinálfagot, dyÈ se‰ mÛj brácha! - Pﬁece nemÛÏe‰
bejt tak blbej.
„A aÏ bude mít kaÏdej na svûtû ‰kodovku, toyotu
nebo hyunday budeme koneãnû v ráji. Vosvobozeni,
blahobytní a v permanentním orgasmu.“
„Kurva sejﬁí‰ mû. Koleduje‰ si vo tûÏkou bratrovraÏdu
…“
„To má‰ za ten plesnivej mozek, velk˘ bratﬁe. - A
vÛbec, napadlo tû, jakej to je hoch standard, kdyÏ sou
ulice mûst zapráskan˘ tûma plechovejma pikslama?
KdyÏ smrad z tûch jejich análÛ rozeÏírá plíce uÏ tûm
nejmen‰ím?“
„Tohle sem netahej. Pﬁece nechce‰, aby sme s
v˘vozem aut stavûli je‰tû vobchvaty, nadúrovÀov˘
kﬁiÏovatky, protihlukov˘ bariéry a kdoví co e‰tû.“
„No jo, ale dyÏ my s tûmi auÈáky expedujeme i urãitej
zpÛsob vegetování. Globalizujeme.“
„Ale tohle pﬁesnû tam chtûjí. Kdyby nechtûli, tak …“
„My tam vlastnû vyváÏíme zácpy, smog, bouraãky a
zmrzaãen˘, a hromady budoucího ‰rotu.“
„Jo, s tím si bratrou‰i musej poradit sami. Jako sme si
poradili my. Jasn˘? NemÛÏem je vodit za ruãiãku.“

„Neﬁekl bych, Ïe sme si s tím poradili velk˘ bratﬁe. My
ten problém zvan˘ automobilismus jen ‰íﬁíme jako
infekci dál a dál. Zloãinná nezodpovûdnost. Kde sou
auta, tam panuje nezodpovûdnost.“
„Ach bratﬁíãku, ty musí‰ tak trpût. Zato já se raduju:
Kde sou auta, tam vládne svoboda!“ “Hm, a co takhle
na skok, juknout na tu tvoji svobodu, do Pekingu? Prej
tam kvÛli smogu nevidí‰ druhou stranu ulice. Anebo do
Bombaje. Tam zas vyplivujou astmatiky jako na
v˘robním pásu. Ale moÏná by ouplnû staãilo vyrazit na
‰pacír do matiãky Prahy.“
„No koneãnû trochu vlastenectví. Mû v‰ak, bratﬁíãku,
nedostane‰. Mám rychl˘ auto made in Czech. ·lápnu
na plyn a za hoìku sem na ãerstv˘m luftu v sam˘m
srdci na‰ich krásn˘ch Krkono‰.“
-©- miroslav petr
***
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praktikami i samy farmaceutické firmy.
„Toto etické rozhodnû není a ãlenské
firmy asociace dodrÏují etick˘ kodex, kter˘
podobné praktiky neumoÏÀuje,“ míní ‰éf
asociace AIFP, která sdruÏuje v˘robce
originálních lékÛ v âesku, Radim Petrá‰.
„Vím, Ïe to nûkteré farmaceutické firmy
dûlaly, ale upou‰tí od toho, protoÏe pokud
vím, zjistily, Ïe to na lékaﬁe nemá takov˘
vliv, jak˘ ãekaly,“ ﬁíká Lumír Kroãek z
asociace âAFS, která naopak sdruÏuje
v˘robce neoriginálních léãiv.
„V oblasti farmaceutického prÛmyslu jde
o ãistou formu reklamy. Reklamou lékaﬁe
k niãemu nenutíme,“ podot˘ká k tomu
Junger.
NaráÏí tím na fakt, Ïe zástupci
farmaceutick˘ch firem nepracují zrovna
v rukaviãkách, kdyÏ se snaÏí ovlivnit
lékaﬁe, aby pﬁedepisovali jejich léky.
O tom ostatnû svûdãí i to, Ïe policie právû
vy‰etﬁuje pﬁípad ãervencové konference
SdruÏení ambulantních urologÛ. Ta se
mûla konat v Keni a souãástí akce byl i
v˘let na safari a dal‰í poznávací aktivity
vãetnû koupání na pláÏi.
Lékaﬁi v‰ak na keÀské pláÏe neodjedou.
Organizace Transparency International,
která se zab˘vá korupcí, totiÏ kvÛli
„konferenci“ podala trestní oznámení.
Farmaceutická firma Apotex urologÛm
údajnû nabídla, Ïe v˘let zaplatí, kdyÏ
kaÏd˘ pﬁedepí‰e pacientÛm 450 balení
jejích lékÛ. Tato kauza je zatím první,
kterou se zab˘vá policie.
Nicménû firma CompuGROUP si je dobﬁe
vûdoma, jak v˘hodné je spojení
farmaceutick˘ch firem s lékaﬁi. Napﬁíklad
‰kolení, která CompuGROUP poﬁádá,
sponzorovala farmaceutická firma
Sandoz.
CompuGROUP se navíc ve sv˘ch
prezentacích chlubí tím, Ïe má „exkluzivní
pﬁístup k 290 tisícÛm lékaﬁÛ v devíti
zemích“.
Kdyby reklama nefungovala, tak ji
farmaceutické firmy nedûlají. PotíÏ je, Ïe
ﬁada lékaﬁÛ si ani neuvûdomuje, jak moc
mÛÏou b˘t ovlivnûni sv˘m „chytr˘m“
poãítaãem.
„Dûlali jsme ‰kolení pro praktické lékaﬁe
a zjistili jsme, Ïe ﬁada z nich ani neví, Ïe
má v poãítaãi takov˘ reklamní software.
A zdá se jim v poﬁádku, Ïe kdyÏ zaãnou
vypisovat název léku, tak jim poãítaã sám
od sebe doplní název léku - ale ten, kter˘
je od konkrétní firmy, jeÏ jim zpÛli zaplatila
software. A oni to musí vymazat, pokud
chtûjí napsat jin˘ lék. Oã snaz‰í je jen to
odkliknout?“ popisuje odborník na
lékaﬁské softwary Pavel KubÛ.
Lékaﬁi, kteﬁí software mají, jej obhajují.
„Je pﬁece na ãlovûku, jestli se reklamû
podﬁídí. KaÏd˘ má vlastní hlavu a selsk˘
rozum,“ ﬁíká praktick˘ lékaﬁ Jan Jelínek.
I zástupkynû organizací, které se starají
o zájmy pacientÛ, Jana Petrenko, míní,
Ïe záleÏí jen na charakteru lékaﬁe, jestli
pﬁedepí‰e to, co mu jeho poãítaã nabízí.
PotíÏ je, Ïe to se pacient, kter˘ v ordinaci
stojí, nikdy nedozví.
***
25.6.2008

Stalina skolili v Berlíne
hrozienka
Bratislava-sme/·tefan Hudec-Stroje
pristávali na letisku Tempelhof kaÏdé tri
minúty. V roku 1948 i‰lo o nevídanú
logistickú operáciu, ktorá slávila úspech.
Západ nosil do Berlína su‰ené mlieko,
zemiaky a múku, ale dováÏalo sa aj uhlie,
benzín a lieky. Bitku so Sovietmi pomohli
nakoniec vyhraÈ sladkosti, ktoré

Press
hrozienkové bombardéry zhadzovali
deÈom.
„Diaºnice sú zatvorené pre opravy,“
ohlásili Sovieti v polovici júna 1948. O
pár dní „pre technické problémy“ zastavili
aj Ïelezniãnú dopravu. Vzápätí s
poºutovaním priznali, Ïe ich sektor
nemôÏe dodávaÈ potraviny pre obrovské
západné ‰tvrte. Od‰tartovala berlínska
blokáda. Spojenci sa v‰ak nedali zaskoãiÈ
a ihneì spustili tzv. leteck˘ most, ktor˘
potupil Moskvu.
Blokáda Berlína bola prvou váÏnou
krízou studenej vojny a naznaãila kurz,
ak˘m sa budú vyvíjaÈ vzÈahy medzi
Moskvou a Západom. Na Postupimskej
konferencii si mocnosti rozdelili porazené
Nemecko a Berlín do ‰tyroch okupaãn˘ch
zón. Západné sektory (britsk˘, americk˘
a francúzsky) v hlavnom meste sa ocitli
uprostred ãerveného sovietskeho mora.
âoskoro nasledovali prvé spory.
Stalinova snaha udrÏaÈ Nemecko
ekonomicky na kolenách kontrastovala s
predstavou Západu, ktor˘ chápal, Ïe bez
silného Nemecka sa nepozdvihne cel˘
kontinent.
UÏ v roku 1946 prestali Sovieti
zásobovaÈ Západ potravinami.
Ameriãania zasa odmietli demontovaÈ
fabriky, ktoré v rámci povojnov˘ch
kompenzácii prená‰ali na v˘chod.
V˘sledkom bol rozpad spoloãnej rady,
ktorá riadila Nemecko.
Stalin sa rozhodol, Ïe musí dostaÈ
Západ von z Berlína. Dúfal, Ïe blokáda
mesto r˘chlo vyãerpá a Ameriãania a
Briti ho prenechajú Sovietom. Americk˘
generál Lucius D. Clay v‰ak pri‰iel s
my‰lienkou leteckého mosta. Bol
presvedãen˘, Ïe Berlín nemôÏe nechaÈ
napospas Moskve, pretoÏe by t˘m utrpela
americká prestíÏ.
Sovietom pre‰iel cez rozum. Západ sa
ku koncu vojny síce so Stalinom
nedohodol na pozemn˘ch koridoroch,
podpísal v‰ak zmluvu o troch leteck˘ch
mostoch do Berlína. Na zlosÈ Rusov teda
mohli Spojenci do metropoly pokojne
lietaÈ.
Ameriãania a Briti spustili leteck˘ most
25. júna 1948. V tomto ãase mohli viac
neÏ dvojmiliónové západné ‰tvrte vydrÏaÈ
bez dodávok potravín pribliÏne mesiac.
Zásoby uhlia boli o nieão vy‰‰ie. Lietadlá
spoãiatku vozili 750 ton na deÀ zakrátko
v‰ak lety zefektívnili. Aby sa zr˘chlili ‰tarty,
posádka nemohla opustiÈ kokpit.
Obãerstvenie pilotom nosili najkraj‰ie
Berlínãanky priamo na dráhu. KaÏd˘ pilot
mal na pristátie iba jeden pokus. Ak sa
mu nepodarilo dosadnúÈ, musel s cel˘m
nákladom letieÈ späÈ do západného
Nemecka. Vìaka tomuto systému
pristávali stroje kaÏdé tri minúty.
Komunistická tlaã si spoãiatku robila z
mosta Ïarty. âasom v‰ak aj politické
‰piãky v Moskve museli uznaÈ, Ïe Západu
sa darí efektívne narú‰aÈ ich blokádu.
Vym˘‰ºali preto nové stratégie. Sovietské
lietadlá ohrozovali spojenecké a ru‰ili
rádiové spojenia. Pokú‰ali sa aj prilákaÈ
západn˘ch Berlínãanov na bezplatné
jedlo, no len málokto pre‰iel do ich
sektora. Naopak Ameriãanom sa podarilo
vyhraÈ bitku o srdcia ºudí. MôÏu za to tzv.
hrozienkové bombardéry, ktoré priná‰ali
deÈom sladkosti. S nápadom pri‰iel pilot
Gail Halvorsen, ktor˘ pri pristávaní
zhadzoval Ïuvaãky a hrozienka. KaÏd˘
deÀ naÀho ãakalo viac a viac detí a dostal
prez˘vku âokoládov˘ ujo.
Jeho nadriaden˘ bol spoãiatku
nahnevan˘. Keì v‰ak novinári odfotili
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nad‰en˘ drobizg, z operácie sa stal
obrovsk˘ propagandistick˘ úspech.
Americké deti zbierali sladkosti pre
berlínskych rovesníkov a pridali sa aj
veºké firmy. Sovieti boli potupení a v apríli
1949 zaãali uvaÏovaÈ o zru‰ení blokády.
Do‰lo k nemu 12. mája a do Berlína pri‰li
prv˘ vlak a kamióny zo západného
Nemecka.
***

Policajti lúpili aj vydierali
BANSKÁ BYSTRICA-sme/Daniel
VraÏda-Ján Kro‰lák-B˘val˘ banskobystrick˘ kukláã bude ãeliÈ obÏalobe pred
súdom. Okresn˘ súd Banská Bystrica
vãera prijal obÏalobu na niekdaj‰ieho
príslu‰níka elitnej policajnej jednotky
Miroslava Jacka.
Spolu s Jackom prokuratúra Ïaluje aj
exvy‰etrovateºa Róberta Petlu‰a, ktorého
súd uÏ odsúdil na 25 rokov za nájomnú
vraÏdu podnikateºa Jána Kuba‰iaka.
Na Petlu‰a v‰ak sudca vãera zru‰il
trestné stíhanie. Dôvodom je, Ïe povaÏuje
25-roãn˘ trest za dostatoãn˘. Zru‰enie
stíhania by znamenalo, Ïe Petlu‰a uÏ v
tomto procese nebudú súdiÈ.
Prokurátorka v‰ak na pojednávaní podala
sÈaÏnosÈ. Prokurátorka pripustila, Ïe
Petlu‰ môÏe dostaÈ aj viac ako 25 rokov,
teda doÏivotie.

ZadrÏan˘ Juraj Roszík, jeden z b˘val˘ch
policajtov, ktorí boli v ãase vraÏdy v dome
popraveného podnikateºa, prehovoril.
Práve on usvedãuje b˘val˘ch kolegov.
Prokuratúra viní Jacka a Petlu‰a, Ïe v
spolupráci s ìal‰ími policajtmi prepadli v
roku 2004 rodiãov známeho futbalistu
Vratislava Gre‰ka v Tajove pri Banskej
Bystrici a okradli ich o takmer milión
korún. O rok neskôr mali zaútoãiÈ na
banskobystrického advokáta Jána
Smetanu s manÏelkou. Spútali ich vo
vlastnom rodinnom dome, pálili ich
cigaretou a bili bejzbalovou palicou.
Obidvaja obÏalovaní tvrdia, Ïe sú
nevinní. Podºa Jacka aj Petlu‰a korunn˘
svedok Roszík klame. Jacko patril do
banskobystrickej jednotky ‰peciálneho
nasadenia. V roku 1994 spolu s kolegami
z jednotky uniesli manÏelkinho kolegu,
ktor˘ jej dlhoval peniaze.
Stanislava ëuríka napadli v noci na
sídlisku Sásová. NaloÏili ho do kufra auta
a vyviezli ho za mesto. Na Suchom vrchu
ho najprv bili, a potom si musel vykopaÈ
hrob. Nezabili ho. Odviezli ho a vyhodili z
idúceho auta.
ëurík mal problém identifikovaÈ
útoãníkov - mali kukly. Desiatich policajtov
súd oslobodil a Jacka odsúdil za ublíÏenie
na zdraví.
***
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Letters

June 26, 2008

Kamenec
Technika a vynalézavost obohacuje na‰í
souãasnou, tzv. moderní dobu,
nespoãtem úÏasn˘ch vûcí o jak˘ch by se
nám pﬁed padesáti ãi více lety ani nesnilo.
Jsou to vûci vût‰inou uÏiteãné a potﬁebné,
mnohdy ale jejich pouÏití mÛÏe b˘t i
ponûkud nechvályhodné a neblah˘mi
charaktery zneuÏité.
Pﬁi sledování profesionálního tenisu v
televizi, jsem na obrazovce nejednou
uvidûl reklamu na holítko. Nikoli na
elektrick˘ holící strojek, ale na cosi
mnohem dokonalej‰ího neÏ je bﬁitva a
nebo ono prachobyãejné holítko, které
jsem pouÏíval v dávn˘ch ãasech. Byl to
v˘robek ponûkud dokonalej‰í, kter˘
moÏná obsah tohoto textu ãiní
nev˘znamn˘m. Ale pí‰i jej i tak.
Tyto nejsofistikovanûj‰í holítka
neexistovala v dobû, kdy Pavel Sedláãek
zpíval ve filmu Milo‰e Formana âern˘
Petr „Holil jsem se potají, tak jak to ho‰i
dûlají…“
Nejsem zarputil˘ uÏivatel v‰ech novinek
a vymoÏeností, ale byly ãasy, kdy jsem
vyhlazoval svou tváﬁ jedním a po ãase
jin˘m elektrick˘m holícím strojkem. Ale
moÏná oba byly levného a nekvalitního
druhu (i kdyÏ vûhlasn˘ch znaãek) a tak
jednoho dne jsem se rozhodl k návratu k
holení manuálnímu, bez pouÏití
elektrického proudu.
Tento zpÛsob má jist˘ pÛvab, ba mÛÏe
se podobat malému rituálu. Byly doby,
kdy jsem, díky lenosti nebo
zapomnûtlivosti zakoupit si holící krém,
mydlil si tváﬁe obyãejn˘m m˘dlem. To
nebylo nikterak elegantní a snad proto
vrátil jsem se nakrátko k pouÏívání
elektrického strojku.
JenÏe, ona ta chvíle holení se bﬁitvou
nebo manuálnû, má svÛj pÛvab. Tﬁeba
se peãlivû namydlit, coÏ mÛÏe se dít bud
‰tûtkou a vhodn˘m holícím m˘dlem, nebo
jemnou, pﬁíjemnû vonící pûnou, kterou si
na‰inec s tich˘m za‰evelením tlakové

nádobky nanese na tváﬁ. A pak se tou
dokonale bílou vrstvou pﬁipomínající ten
nejjemnûj‰í právû napadl˘ sníh, vede
manuální strojek (dnes minimálnû se
dvûma noÏíky, coÏ ale pÛsobí ucpávání
mezery mezi nimi a sníÏení úãinnosti
ﬁezu, takÏe je tﬁeba prÛbûÏnû strojek
om˘vat, alespoÀ dle mojí zku‰enosti) a
ten nechává po sobû stopu hladké
pokoÏky a mírnû to voní a jeden, zbavuje
se strni‰tû dva ãi tﬁi dny dlouhého, má
pocit ne zcela nepodobn˘ koupeli.
JenÏe, alespoÀ to je moje zku‰enost,
obãas dochází k mírnému ﬁezu, pokud
holítko je nové, ostré a jeho uÏivatel
neopatrn˘, ne‰ikovn˘ nebo kamsi
spûchající. To se mi stalo nejednou, aÈ
jsem se snaÏil b˘t co nejpeãlivûj‰í.
Z hladké, oholené pokoÏky vyronila se
rudá skvrna nebo dvû i tﬁi. Vût‰inou to
bylo ve chvíli pﬁed odchodem na akci,
kde solidní vizáÏ byla více vhodná neÏli
nikoli. A nebo ve chvíli dÛvodného spûchu.
Mnoho nepomohlo pﬁikládání chomáãkÛ
vaty namoãen˘ch ve studené vodû. Snad
proto, Ïe po operaci musím brát mírnou
dávku aspirinu, kter˘ by mûl zabránit
neÏádoucímu zhoustnutí krve pﬁed její
cestou do hlavy neboli myslivny, jeden
takov˘ chomáãek nikdy nestaãil. A
vût‰inou jsem na se‰lost do‰el více ãi
ménû holením poznamenan˘.
Ale aÏ donedávna - a to mi není jasné,
proã teprve nedávno do‰lo k obratu.
Opût jsem se poﬁezal. Na tﬁech místech
a protoÏe jsme spûchali, bylo po‰kození
kÛÏe vût‰í neÏ jindy. A tu moje Ïena
mil˘m hlasem pravila: „Nech toho snaÏení
... pﬁinesu kamenec, koupila jsem ho loni
v Praze!“
V pamûti dosud totálnû nezvet‰elé
pﬁipomnûly se mi ty chvíle, kdy jako Pavel
Sedláãek holil jsem se, aã ne potají, ale
pﬁed odchodem do nûkteré z tanãíren
praÏsk˘ch a nedoãkavost uÏ tam b˘t,
pohnula mi prsty neÏádoucím zpÛsobem.

Vyrazila krev a tehdy bral jsem do ruku
takovou kostku bezmála prÛhledného
materiálu velikosti men‰í kostky m˘dla,
natíral si po‰kozenou tváﬁ a krátce nato,
dokonale vyholen a nezkrvaven, vyráÏel
do ulic.
Od tûch dob jsem kamenec nevidûl.
A teì tedy, mnoho dlouh˘ch let nato,
Ïena mi pﬁinesla malou tyãinkou v Praze
zakoupenou. (Snad pro milence, kterému
jí zapomnûla dát stejnû jako mnû, nevím,
ale bylo mi to jedno, neboÈ pﬁikládat
studenou vodou namoãené kousky
klínexÛ nepomáhalo a ãas chvatnû
plynul).
I pﬁiloÏil jsem tyãinku kamence
zakoupenou v rodném mûstû, sem a tam
pﬁejel po‰kozená místa ...a mohl jsem
vyjít s tváﬁí dokonale vyholenou a nijak
nepo‰kozenou.
Kamenec! Dá se koupit v Kanadû?
MoÏná, Ïe dá, nevím, nezkou‰el jsem to.
Ale chápu jej jako jednu z vûcí, jejichÏ
hodnota je trvalá, rok od roku, desetiletí,
staletí.
Ano, váÏení pánové-ãtenáﬁi, pokud se
jak˘mkoli zpÛsobem na sv˘ch tváﬁích
zkrvavíte (samozﬁejmû, Ïe vût‰í ﬁezné
rány utrÏené v dÛraznûj‰í v˘mûnû názorÛ,
které tﬁeba se‰ít, nemám na mysli) ...
kamenec! Jakoby jeho trvanlivost v
úãinnosti pocházela od slova kámen! Tak
si to alespoÀ vysvûtluji.
OdloÏte elektrické holící strojky té
nejvût‰í dokonalosti a vraÈte se ke
zpÛsobu klasickému! Pokud dojde k
men‰ímu poﬁezání, nic se nedûje; ale
mÛÏete se holit i jakkoli brutálním
zpÛsobem, pokud máte pﬁi ruce ... ano,
uÏ asi víte, co mám na mysli.
Je nespravedlivé nedoceÀovat drobné
radosti, které kaÏd˘ i ten nejobyãejnûj‰í
den mÛÏe nabídnout ...
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Josef Lnûniãka:

Ryngo
V‰echno zaãalo tím, Ïe na televizní
obrazovku majestátnû pﬁikvaãila hereãka
Ljuba Hermanová s dvûma psy. kteﬁí
vypadají, jako by jim nûkdo do jejich „ksichtÛ”
nohou ‰lápl. âín‰tí palácoví... DÛm a
zahrada. Okolí pro psí obyvatele jako
stvoﬁené. Odebíral jsem ãasopis, kde se
inzerovalo, prodávalo a kupovalo v‰echno
moÏné. Podal jsem inzerát, Ïe koupím
takového psa. Velkou chybou bylo, Ïe byl
uveﬁejnûn s celou adresou. První dopis byl
anonym s po‰tovním razítkem Chrudim.
„Ty vole, neví‰, jak vypadá obyãejn˘
voﬁech?” Nic více. U toho mûsta je mi
dodnes záhadou, Ïe suchozemec Josef
Ressel, chrudimsk˘ rodák, vynalezl lodní
‰roub a tím pádem nastal pﬁevrat lodní
dopravy.
Jednoho dne pﬁijdu domÛ, a nûco se mi
motá pod nohama ve sklepû. On to, prosím,
byl pes s tím roz‰lápnut˘m ksichtíkem, syn
mi hlásil, Ïe ho pﬁivezli jedni lidé z Trutnova.
Mají jen byt a více ho tam nemohou mít.
Chtûjí za nûho 250 korun. Adresa je v hale
a mÛÏeme ho splácet. Vezmu to zvíﬁe do
náruãe, choval se velmi pﬁátelsky, ale
pohlédnu do jeho velk˘ch ãern˘ch oãí a
tam plno blech. Hned vbûhnu do garáÏe,
psa do kufru a do Úpice k zvûrolékaﬁi. Pes
je zdrav˘, ale velmi zable‰en˘. Poslal mû
do lékárny pro lék a psa nechat koupat
alespoÀ 10 minut. Stará plechová vana
poslouÏila. Ve vlaÏné vodû jsme ty blechy
topili 15 minut. Tam jich bylo! Ryngo se mûl
koupat po t˘dnu je‰tû jednou. Jistota je
jistota. Tûsnû pﬁed vstupem do láznû spustil
‰tûkot, Ïe musí jít tam, kam chodil i císaﬁ
pán pû‰ky. Vyhovûl jsem mu a pustil ho
ven. Za 15 minut se jdu podívat, kde je
Ryngo a on nikde. Sednu na motorku, Ïe
ho pÛjdu hledat a potkám sousedku: „Kam
se ﬁítí‰, sousede, nejde‰ hledat psa?” „Ano,
pﬁed chvilkou utíkal na Ïelezniãní zastávku”.
„Díky.”
Pospíchám na stanici. Vlak se právû
rozjíÏdûl. Lidé mi ﬁekli, Ïe nûjak˘ pes vlezl
do vlaku na Hradec. Za malou chvilku, neÏli
se motoráãek dostane do Kostelce, tam
budu dvakrát. âekám je‰tû tak pût minut,
neÏli vlak pﬁijede. Nejdﬁív vystupuje
prÛvodãí, tlustá paní s Ryngem v náruãi.
Ten se vzpírá, ale jak mû spatﬁil, vrhá se mi
k nohám. PrÛvodãí spustila: „Pes jel naãerno
vlakem, nemûl náhubek. Tak to bude za
deset kaãek, mil˘ pane.” Pﬁijeli jsme domÛ.
Ryngo se choval dobﬁe, ale, Ïe by mûl
zastávat funkci ochránce majetku, se nijak
neprojevoval, protoÏe ‰el naproti i cizím
lidem. Za deset dnÛ se po nûm slehla zem,
zmizel jako pára nad hrncem. Ale v obojku
byla adresa majitele, ãíslo telefonu. Za ãtyﬁi
dny pﬁi‰el telegram: Vá‰ pes je v Hradci
Králové na Ïelezniãní stanici, tak se pádilo
do Hradce. Pﬁinesli mi ho v ohromné kleci
na ptáky. Platit nic nechtûli, to jsem se divil,
pr˘ pﬁijel vlakem od Jaromûﬁe. Mûl velkou
radost, Ïe jsme se shledali. Do domu jsme
se vrátili, jako by nikde nebyl. Deset dnÛ to
byl v˘born˘ spoleãník, hned nato zmizel.
Tﬁi t˘dny se nic nedûlo. vandrák je zase v
ãudu. Hlásí mi syn. Zakrátko pﬁijde za mnou
s Ïádostí. „Otãe, potﬁebuji si jet koupit nové
boty do Kostelce. Prosil bych tû o peníze.”
Vyklopil jsem poÏadovan˘ obnos. Za dvû
hodiny pﬁijde a povídá: „Jedu po mûstû a
najednou vidím muÏe, jak vede na vodítku
na‰eho psa, zavolal jsem: „Ryngo!“ a on
mû poznal. Chtûl ke mnû. Ten pán mi ﬁekl,
Ïe pobíhal v Kostelci po nádraÏí. Nikdo tam
nebyl, tak si ho vzal domÛ. Mám adresu a
mÛÏeme si pro nûj pﬁijít.” Veãer jsme v
dotyãném domû. V‰ude pﬁepych, Ryngo
mizera, sly‰í na jméno Filip, jen tak z
povinnosti uhodí ohonem do koberce.
Poslouchá dívku na slovo. MuÏ ve stﬁedních

letech ﬁíkal, Ïe mu zaãali ﬁíkat Filipe, ale to
byl ná‰ kocour jménem Filip. Dcera si ho
velmi oblíbila, má se dobﬁe. „Jsme majitelé
restaurace. Nechtûli byste nám ho prodat?”
Já jsem zaãal zdlouhavû, to víte, jak jsou
cenûni tito psi? Lidé chtûjí za „nehoráznû
vysoké ceny”. To je nám známo, ﬁeknûte si,
kolik za nûho chcete. OkamÏitû bychom ho
zaplatili. Dcera ho jiÏ pomalu oplakala,
kdyÏ jsem ﬁekl, Ïe si pro nûho pﬁijedete.”
Chtûl jsem poslat syna pryã, aby nesly‰el
jakou cenu s utajenou radosti vyﬁknu, ale
on jít ven nechtûl. Tak jsem vyslovil: „Dali
byste mi za nûho dva tisíce?” MuÏ vstal z
kﬁesla, otevﬁel náprsní ‰rajtofli, zalovil v ní
a podal m i bez slov dvû tisícovky. Mému
synu zabl˘skalo v oãích. Zacukalo mu to na
rtech, ale ovládl se. Takového podvraÈáka
a psího cestovatele. VyslouÏil si to.
Odporouãeli jsme se brzo. Jeli jsme domÛ
a celou cestu jsme se museli smát. A doma
jsme hned otevﬁeli dvû láhve Budvaru.
***

Oslava komunismu v Torontu
Milí pﬁátelé,
cosi mû uÏ pár t˘dnÛ trápí a protoÏe nevím, jak s tím naloÏit, co nejlépe,
jak se k tomu postavit chytﬁe - pí‰u vám.
Nevím, jestli o tom víte, ale na konci Wellington St. E. , kousek neÏ se
rozdvojí Front St. East, naproti Flatirone Bldg, je nûkolik mûsícÛ nová
restaurace. KdyÏ jsem si toho poprvé v‰imla, nechtûla jsme vûﬁit sv˘m
oãím: jmenuje se Pravda, na skle je zlatá hvûzda a srp a kladivo, za tím
dvû obrovské makety revolveru - uvnitﬁ nad barem pak visí od stropu
obrovsk˘ srp a kladivo, víc neÏ metr v prÛmûru - urãitû maji i dal‰í
vyzdobu, podívala jsem se jen letmo skrze sklo - nemám Ïaludek na to
tam jít . Nûkdy postaví dokonce mezi dveﬁe nejakého ‰a‰ka obleãeného
do ruské uniformy s rudou hvûzdou na ãepici.
MoÏná jsem pﬁecitlivûlá, jak mi uÏ ﬁekl jeden ná‰ krajan, ale dûlá se mi
z toho nevolno. Hákov˘ kﬁíÏ by si nikdo do v˘lohy dát nedovolil.
julie n.
***
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Îivotní chyba jednoho z nejlep‰ích svûtov˘ch brankáﬁÛ poznamenala ‰ampionát
Îenevsk˘ kolaps âecha a âechÛ
Îeneva-Od na‰eho zpravodaje-Triumfy i tragédie jsou
koﬁením sportu. To druhé pﬁi leto‰ním mistrovství Evropy,
které v minul˘ch dnech vyvrcholilo v Rakousku a ve
·v˘carsku a h˘balo emocemi desítek milionÛ lidí celého
starého kontinentu, se navÏdy zapsalo do historie
ãeského fotbalu. T˘m âeské republiky po úvodním
vítûzství v Basileji nad domácím ·v˘carskem 1:0 ãekala
zb˘vající utkání skupiny A proti Portugalsku a Turecku
v malebné Îenevû. A v‰echno nasvûdãovalo tomu, Ïe
dobﬁe rozehranou partii âe‰i dotáhnou minimálnû do
ãtvrtfinále.
Portugalci nad na‰e síly
A nutno poznamenat, Ïe v zápase s Portugalskem
pﬁedvedli ãe‰tí reprezentanti lep‰í v˘kon neÏ pﬁedtím
proti ·v˘carsku. ByÈ uÏ v 8. minutû se dostal soupeﬁ do
vedení zásluhou Deca po spolupráci s Christianem
Ronaldem, kdyÏ Deco ‰piãkou kopaãky na zemi vypíchl
míã z rukou brankáﬁe âecha. PﬁestoÏe celek âeské
republiky zaãal hrát opût jen na jednoho útoãníka,
kter˘m místo Kollera byl tentokrát Baro‰, v 17. minutû
odpovûdûl vyrovnáním Sionka po rohovém kopu Pla‰ila.
Právû Sionko vnesl vítr do ãesk˘ch plachet. Jeho úniky
i centry z pravé strany ãasto pﬁiná‰ely nebezpeãné
situace. A dobrou práci ve stﬁedu pole, nûkdy aÏ na
hranici tvrdosti, odvádûl Matûjovsk˘. Ov‰em i tak bylo
patrné, Ïe nového tvÛrce hry za zranûného Rosického
trenér Brükner na tomto ‰ampinonátu nenajde...
I tento fakt urãitû po pﬁestávce pﬁispûl ke zvratu.
Portugalci ovládli stﬁedov˘ prostor a rychlou kombinací
zaãali ná‰ celek pﬁehrávat. Pﬁitom nejv˘raznûj‰ími
osobnostmi soupeﬁe byli leto‰ní vítûz Ligy mistrÛ
Christiano Ronaldo z Manchesteru United a Deco z
Barcelony, jimÏ se na hrotu perfektnû ukazoval útoãník
Benfiky Lisabon NuÀo Gomes. Do vedení v 62. minutû
poslal Portugalsko po Decovû pﬁihrávce stﬁelou po
zemi Christiano Ronaldo a v poslední minutû na
koneãn˘ch 3:1 zv˘‰il stﬁídající Quaresma. Ten se s
Christianem Ronaldem v dobû, kdy ãeské muÏstvo ve
snaze o vyrovnání vrhlo v‰echny síly do útoku a odkrylo
celou obranu, ocitl zcela sám pﬁed bezbrann˘m
âechem. Mimochodem právû tento zcela zbyteãnû

Pﬁi draftu NHL byli
vybráni pouze tﬁi âe‰i
OTTAWA/PRAHA -právo (bum) Pﬁi draftu
NHL si zámoﬁské kluby vybraly jen tﬁi
ãeské hokejisty, coÏ je na tradiãní burze
hráãsk˘ch talentÛ nejmen‰í poãet od roku
1988.
Poãty draftovan˘ch âechÛ v posledních
letech rapidnû klesají: 2004 - 21, 2005 13, 2006 - 8, 2007 - 5, 2008 - 3. Navíc se
po dvaceti letech stalo, Ïe Ïádná z nadûjí
nebyla vybrána v prvním ãi druhém kole.
AÏ jako 90. v poﬁadí vzali Rangers
tﬁineckého obránce Tomá‰e Kundrátka.
V zámoﬁském Plymouthu pÛsobícího
Michala Jordána si vybrala Carolina a
díky volbû Columbusu se mezi 211
draftovan˘ch hráãÛ nakonec ve‰el i
plzeÀsk˘ útoãník Tomá‰ Kubalík.
Jedniãkou se podle oãekávání stala
18letá kanadská hvûzda t˘mu Sarnia
Sting z juniorské ligy OHL Steven
Stamkos, kterého si vybrala Tampa Bay,
jeÏ mûla z pozice nejhor‰ího t˘mu
uplynulé sezóny právo první volby. „Chci
hrát NHL co nejdﬁíve, ale ãeká mû je‰tû
hodnû tûÏká práce,“ prohlásil Stamkos, s
nímÏ Lightning poãítají na pozici centra
druhé ﬁady
Draft NHL provázela i ﬁada hráãsk˘ch
v˘mûn. Finsk˘ kapitán Floridy Olli Jokinen
se tak stûhuje do Phoenixu. Tahoun
Philadelphie z leto‰ního play off Umberger
zakotví v Columbusu a Tanguay jde z
Calgary do Montrealu, naopak Flames
získali Cammaleriho z Los Angeles.
Draft 2008 1. Stamkos (ú) - Tampa Bay,
2. Doughty (o, oba Kan.) - Los Angeles,
3. Bogosian (o, USA) - Atlanta, 4.

inkasovan˘ gól v úãtování skupiny, kde rozhoduje
kaÏdá branka, asi také nakonec sehrál v˘znamnou roli!
Kdybychom totiÏ prohráli pouze 1:2, v závûreãném
stﬁetnutí proti Turecku by muÏstvu âR k postupu staãila
i remíza.
Ale jak duel s Portugalskem vidûl ãesk˘ trenér Karel
Brükner? “Kvalita PortugalcÛ byla zejména v technice
o poznání vy‰‰í neÏ na‰e. Na‰ím útoãn˘m blokem jsme
nedokázali zastavit jejich postupn˘ útok. A velk˘ rozdíl
mezi obûma muÏstvy byl i v kondici.” Naproti tomu
nejvût‰í ãeská hvûzda Per âech tvrdil: “Portugalci mûli
hodnû ‰tûstí. Zejména pﬁi prvních dvou gólech, které
nám vstﬁelili. A ten tﬁetí, kdy se na‰i kluci snaÏili o
vyrovnání, snad ani nepoãítám.”
Zázrak tureckého pÛlmûsíce
Jak uÏ jsme naznaãili, pﬁípadn˘ nerozhodn˘ v˘sledek
by nic neﬁe‰il. A pokud by k nûmu do‰lo, o postupujícího
do ãtvrfinále by musely urãit stﬁely ze znaãek pokutového
kopu. VÛbec poprvé v historii evropsk˘ch ‰ampionátÛ
by se takto rozhodovalo o postupu ze skupiny! Takové
rozuzlení se v‰ak zpoãátku vÛbec ner˘sovalo, protoÏe
ãe‰tí fotbalisté cel˘ první poloãas svého protivníka
jednoznaãnû pﬁehrávali. DÛslednû Turky napadali hned
pﬁi rozehrávce, byli aktivnûj‰í a velmi úãinnû posílali
dopﬁedu vysoké míãe na hlavu dlouhána Kollera, kter˘
na hrotû útoku opût nahradil Baro‰e a prakticky v‰echny
osobní souboje vyhrával. TakÏe logicky Koller hlaviãkou
pod bﬁevno ve 34. minutû po centru Grygery otevﬁel
skóre. ·koda, Ïe krátce potom musel s pﬁetrÏen˘mi
vazy v kotníku opustit hﬁi‰tû opût s velkou chutí hrající
Matûjovsk˘, jehoÏ vystﬁídal Jarolím.
Je pravda, Ïe po zmûnû stran vybûhl na trávník po
herní stránce úplnû jin˘ tureck˘ celek. Mnohem
agresivnûj‰í i rychlej‰í. Vytvoﬁil si mohutn˘ tlak a jeho
hráãi doslova bombardovali ãeské pokutové území
nebezpeãn˘mi centry zprava i zleva. Pﬁesto úder pﬁi‰el
v 61. minutû na opaãné stranû. Z hlavy Pla‰ila, jemuÏ
míã nádhernû naãechral Sionko. I tentokrát Sionko
svou houÏevnatostí i neutuchajícím pohybem vysoko
vyãníval. A lze konstatovat, Ïe jednatﬁicetilet˘ záloÏník
FC KodaÀ byl jednoznaãnû nejlep‰ím ãesk˘m

Pietrangelo (o) - St. Louis, 5. Schenn (o,
oba Kan.) - Toronto, 6. Filatov (ú, Rus.) Columbus, ...90. Kundrátek (o) - NY
Rangers, 105. Jordán (o) - Carolina, 135.
Kubalík (ú, v‰ichni âR) - Columbus.
Draftovaní Evropané podle národností:
16 - ·védové, 9 - Rusové, 7 - Finové, 3 Norové, âe‰i, 2 - Dánové, ·v˘caﬁi, 1 Bûlorus, Nûmec, Francouz.
***

Slavia odmítla dát kouãe
reprezentaci

Praha - mfd/Jan Paliãka- Pokud se mûl podle vás
stát nov˘m trenérem fotbalové reprezentace Karel
Jarolím, mÛÏete si ten plán rovnou ‰krtnout.
Slavia totiÏ ﬁekla: Jarolíma nepustíme! „UÏ jednou
jsme to jasnû oznámili a nechápu, Ïe to musíme
opakovat. Pan Ko‰Èál je jako sólista. Rozehrál
nûjakou svou ro‰ádu, kterou nikdo nechápe,“
prohlásil slávistick˘ ‰éf Petr DoleÏal.
„V˘konnému v˘boru pﬁedloÏím jména trenérÛ, o
kter˘ch vím, Ïe by reprezentaãní nabídku vzali.
Pak se uvidí,“ prohlásil Ko‰Èál.
Na seznamu vyvolen˘ch mûl i Jarolíma, kter˘
Slavii poprvé v historii pﬁivedl do Ligy mistrÛ a v
kvûtnu také k ligovému titulu po 12 letech. Poté,
co nabídku odmítli Ivan Ha‰ek i Matthias Sammer
a Vítûzslav Laviãka pﬁevzal t˘m Sparty, se právû
Jarolím jevil jako nejÏhavûj‰í favorit. JenÏe Slavia
je proti.
„Zájmy reprezentace stavím pﬁed zájmy klubové,“
ﬁíká sice Ko‰Èál, ov‰em Slavia reaguje rezolutnû:
„To je divná logika. U nás má trenér Jarolím je‰tû
dva roky smlouvu.“ Co teì?
B˘val˘ reprezentaãní kouã Jozef Chovanec,
dosavadní asistent Petr Rada, zmínûni byli i
Franti‰ek KomÀack˘ ãi Franti‰ek Cipro.
Je moÏné, Ïe ‰anci má také nûmeck˘ trenér
Klaus Toppmöller. MuÏ, jenÏ v roce 2002 dovedl
podceÀovan˘ Leverkusen do finále Ligy mistrÛ.
„Já a âesko? To sly‰ím poprvé. Îádnou nabídku
jsem nedostal a rozhodnû jsem se sám nikam
nehlásil,“ vzkázal 56let˘ kouã pﬁes nûmecké
novináﬁe.
***

reprezentantem na mistrovství Evropy. Vedli jsme tedy
2:0 a navíc Polák v 71. minutû zblízka míﬁil do tyãe. V
tûchto chvílích nikdo nepochyboval o tom, Ïe âeská
republika nastoupí ve Vídni ke ãtvrtfinálovému stﬁetnutí
proti Chorvatsku.
A to ani ãtvrt hodiny pﬁed koncem, kdy tureck˘ záloÏník
Anda sníÏil na 2:1. JenÏe tureck˘ pÛlmûsíc, jemuÏ mohl
pomoci uÏ jen zázrak, svÛj nápor je‰tû vystupÀoval. Tﬁi
minuty pﬁed závûreãn˘m hvizdem do‰lo k situaci, na
kterou ãe‰tí fotbaloví fanou‰ci nikdy nezapomenou.
Míã vzná‰ející se z vysokého a na pohled nevinného
tureckého centru proletûl âechovi nepochopitelnû mezi
rukama a tureck˘ kapitán Nihat mohl pohodlnû do
prázdné sítû vyrovnat na 2:2. Jak se tohle mohlo stát?
Jeden z nejlep‰ích svûtov˘ch gólmanÛ Petr âech,
opora FC Chelsea, se pozdûji svûﬁil: “PÛvodnû jsem
chtûl balón vyboxovat. Pak mi pﬁi‰lo, Ïe to je zbyteãné.
Chtûl jsem ho tedy chytit nadvakrát. Nejdﬁíve ho pustit
kolem sebe a pak ho sebrat. Ale najednou uÏ byl daleko
a spadnul pﬁímo k Nihatovi...”
Za tohoto stavu by rozhodovaly uÏ zmínûné penalty.
Leã stejnû jako proti PortugalcÛm ãeské muÏstvo
trestuhodnû otevﬁelo obranu. Znovu Nihat bûÏel sám
na âecha a v poslední minutû stanovil koneãné skóre
3:2 pro Turecko. Devûta‰edesátilet˘ trenér Karel
Brükner, kter˘ uÏ pﬁed mistrovstvím oznámil, Ïe u t˘mu
skonãí, spílal: “Tlak TurkÛ byl velk˘, ale my jej mûli
zvládnout. A kdyÏ po hrubé chybû na‰eho brankáﬁe
do‰lo k vyrovnání, nastal úpln˘ kolaps!” A za hlavní
pﬁíãiny neúspûchu oznaãil následující fakta: “Nûkteﬁí
hráãi ve sv˘ch klubech odehráli málo zápasÛ a nemûli
na ‰ampionátu dostateãnou herní praxi. A také se nám
nepodaﬁilo ubránit tlak soupeﬁÛ.” Na otázku, kolik nocí
po takovém utkání nebude moci usnout, reagoval krátce:
“Hodnû!” RovnûÏ Petr âech svou Ïivotní brankáﬁskou
minelu nesl tûÏce a konstatoval: “Za svou chybu se
omlouvám v‰em. Rozhodla o tom, Ïe jedeme ze
‰ampionátu domÛ.”
JAROSLAV KIRCHNER, Îeneva
***

Tak nûjak pﬁed finálem
Staré pﬁísloví ﬁíká, Ïe po bitvû je kaÏd˘ generálem. Ve fotbale by mohl b˘t po Mistrovství svûta
kaÏd˘ trenérem. A co teprve po Mistrovství Evropy!
Najednou jsme zjistili, Ïe ná‰ stárnoucí t˘m byl pomal˘. Jedno vítûzství nad ·v˘carskem je
spí‰ lichotivé, protoÏe ani v jednom utkání jsme nezvítûzili, v takov˘ch parametrech jako je
drÏení míãe, ãi poãet stﬁel na branku a pouze v utkání s Portugalskem jsme mûli nerozhodnou
bilanci v poãtu rohov˘ch kopÛ. Jinak jsme i v této kategorii zaostávali za sv˘mi soupeﬁi. Ironií
je, Ïe autor jediné branky proti ·v˘carsku Svûrko‰ zÛstal ve zb˘vajících zápasech na stﬁídaãce
a dal‰í nadûje ãeského fotbalu vice-mistr svûta do dvaceti let Martin Fenin se na trávníku ani
neukázal. Dal‰ím paradoxem a asi svûtov˘m unikátem zÛstává, Ïe mistr ligy nemûl jediného
zástupce v reprezentaci.
Pﬁi tom mohlo b˘t jiÏ varováním Mistrovství svûta v roce 2006, kdy rychl˘ t˘m Ghany nás
doslova pﬁeválcoval. Tentokrát nelze pochválit nikoho. Nechci vyãítat Petru âechovi to, Ïe
mu vypadl míã v závûru utkání s Tureckem, ale jiÏ v zápase se ·v˘carskem jsme mohli doplatit
na jeho vyraÏen˘ míã tûsnû pﬁed sebe. Na ‰tûstí doráÏka v tomto utkání skonãila jen na horním
bﬁevnû. Obrana byla prostupná, coÏ dokládal závûr utkání se ·v˘carskem, úvod druhého
poloãasu s Portugalskem a hlavnû poslední ãtvrthodinka proti TurkÛm. Ti naopak se dokázali
jiÏ v prvním zápase proti Portugalsku vybiãovat k závûreãnému náporu, ale to je je‰tû nikdo
nebral váÏnû. Za náhodnou se brala i vítûzná branka Ardova proti ·v˘carsku v poslední
minutû. To, co Turci dokázali v utkání s námi, nebylo dílem náhody, ale díky kvalitám
psychicky a fyzicky odolného t˘mu, kter˘ nás tﬁemi brankami v závûru doslova pﬁeválcoval.
Do tﬁetice totéÏ dokázali hráãi ze zemû pÛlmûsíce proti Chorvatsku, kdy minutu pﬁed koncem
inkasovali a je‰tû dokázali srovnat a mentální odolnost ukázali i pﬁi závûreãn˘ch penaltách,
kdy kolabující chorvatsk˘ t˘m nemûl ‰anci. Není to v‰ak jediné pﬁekvapení turnaje. MátoÏní
Rusové, kterí nemûli ‰anci v prvním zápase proti ·panûlsku najednou vyﬁadili favorizované
·védy 2:0 a v prodlouÏení i vynikající Holanìany 3:1. Nûmci se vzpamatovali z bídného
v˘konu proti Chorvatsku a dokázali vyﬁadit Portugalsko 3:2. Jediné muÏstvo, které zatím
nezakolísalo bylo ·panûlsko, i kdyÏ vítûzství na penalty proti Itálii po bezbrankové remíze
bylo ‰Èastné. Nutno pﬁiznat, Ïe ·panûlé byli lep‰í bûhem devadesáti minut hry a pouze v
prodlouÏení pﬁenechali iniciativu ItalÛm.
Je aÏ jakousi ironií, Ïe ve ãtvrtfinále hrála lépe muÏstva, která musela o svÛj postup do
poslední chvíle bojovat neÏ t˘my, které si mohly dovolit luxus a nechat první garnituru
odpoãinout (Portugalsko, Chorvatsko a Holandsko). Pokud na minulém ME v roce 2004
zvítûzili ¤eci s dokonalou obranou, tak lze ﬁíci, aÈ letos zvítûzí kdokoliv, Ïe na tomto ME bude
slavit a jiÏ slavila úspûch útoãná kopaná a pokud ji nûkteré muÏstvo zradilo, zatím se mu to
vÏdy vymstilo.
A je‰tû jedna zajímavost pokud nûkter˘ hráã dostane bûhem semifinále druhou Ïlutou kartu,
nebude se mu zapoãítávat pro finálov˘ zápas a bude moci nastoupit. Uvidíme, jestli toto
opatﬁení bude hráãi v semifinále zneuÏíváno ãi nikoliv.
Ale‰ Bﬁezina
***

