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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

S fiízkem do Chorvatska?
NuÏe, jsem pfiesvûdãen, Ïe teprve náleÏité vybavení a
peãlivé materiální zaji‰tûní pfiiná‰í cestovateli tu pravou
radost a potû‰ení na cestách. A jak tomu bylo tentokrát? Inu,
posuìte sami.
Klobásky, trvanliv˘ salámek, slaninka, s˘r paren˘, uzen˘ i

taven˘, a nûkolik lanchmeatov˘ch konzerviãek, v‰e to zaujalo
v batohu své pfiesné místo. Ani ne moc ani málo. Byl jsem
sám se sebou nadmíru spokojen. Ne v‰ak dlouho. První
znepokojení se dostavilo poté, co v hlouãku turistÛ mífiících
na autobusové nádraÏí kdosi nezodpovûdnû roz‰ífiil fámu,
Ïe do zemû chorvatské, která se shodou okolností
ztotoÏÀovala s cílem mé cesty, nelze dováÏet ani masné ani
mléãné produkty. Spolu s nervozitou byl mojí první reakcí
znám˘ slintav˘ PavlovÛv reflex. Je‰tû pfiedtím, neÏ mû
mohla ozáfiit nabl˘skaná karoserie na‰eho dálkového
autokaru, schroustal jsem nejvrchnûj‰í klobásy. Samozfiejmû
bez chleba. Na nûj se pr˘ opatfiení nevztahuje. Pfiikusoval
jsem tedy kvalitní ementál, neboÈ pojídat samotn˘ salám, a
klobásu obzvlá‰È, jest, jak známo, velk˘ hfiích.
BaÈohu jsem tedy mírnû ulehãil, ale o to více mû tíÏily

chmurné pfiedstavy, co bude s m˘m proviantem dál.
Zbyteãnû. Busvedoucí vida mou skleslost, mû rozhodnû
ujistil, Ïe podle poslední zprávy zastupitelského úfiadu
Chorvatské republiky se pfiedmûtné nafiízení odvolává. Oh,
jak zhluboka jsem si oddychl. Není nic krásnûj‰ího neÏ
vyjíÏdût na cestu bez starostí a s volnou myslí. Ale tak úplnû
tomu zase nebylo. Zaãal jsem si vyãítat, jak unáhlenû jsem
propadl panice, jak mnoho mû mÛÏe právû zkonzumované
tam v tûch divok˘ch horách chybût. A jelikoÏ se obchod s
lahÛdkami nacházel jen pár krokÛ a fiidiã pfiislíbil, Ïe poseãká,
uãinil jsem to nejmoudfiej‰í: chybûjící dokoupil a je‰tû pfiidal
navrch. Dle oãekávání tím byla nastolena i má vnitfiní
rovnováha.
Pohoda vládla v celém autobuse. Jednodu‰e se tak ukázalo,

Ïe srovnateln˘mi cestovními zásobami je vybaven naprosto
kaÏd˘, aniÏ by mûl v plánu uãinit byÈ jedin˘ v˘‰lap z pláÏe
obklopené kiosky a restauracemi. Ale proã ne, fiíkám si. Proti
gustu Ïádn˘ di‰putát.
Situace se dramaticky zmûnila, kdyÏ kapitán autobusu

zcela netakticky pfieru‰il na obrazovce videa v‰emi s boÏsk˘m
rozpoloÏením sledovan˘ trhák Slunce, seno, jahody a pár
facek. Oznámil, Ïe dle právû vysílané zprávy âTK chorvatské
ministerstvo zemûdûlství potvrzuje platnost zákazu dovozu,
atd. atd., s v˘jimkou dovozu kojenecké stravy, atd. atd.
Podle v‰eho zpráva zasáhla v‰echny. PfiestoÏe obrazovka
videa ihned zase oÏila, ruch byl takov˘, Ïe skvûlé vtipy
hlavních filmov˘ch protagonistÛ úplnû zanikly. Nikdo se
také uÏ od této chvíle nesmál. Struãnû a krátce fieãeno,
v‰ichni, busvedoucího nevyjímaje, dostali hromadnû hlad.
Ve vzduchu zavonûly fiízky, karbanátky, ãabajky a dost
moÏná i pivní syreãky, tak se ty vÛnû mixovaly, aÏ ani
nevonûly. Jakási dáma na prvním sedadle dokonce obûtavû
krmila fiidiãe. Ten záhy, s pln˘mi ústy a vyboulen˘ma oãima
oznámil, Ïe zastavuje, abychom si mohli z ta‰ek a kufrÛ
uloÏen˘ch v zavazadlovém prostoru vybrat, co potfiebujeme.
Nikdo se na nic neptal, kaÏd˘ vûdûl, o co jde. JelikoÏ padla
jiÏ tma a místo, kde autokar zastavil nebylo osvûtleno,
vypukl opravdick˘ chaos, cestující ovládla nekontrolovatelná
nervozita. Padlo i pár tûch facek. Na slunce, (seno) a jahody
teì oãividnû nikdo nepomyslil.
Opou‰tûli jsme nouzové stanovi‰tû za v‰eobecné

nepohody, strkanic a vzájemného pfiekfiikování. Na silnici po
nás zÛstaly proma‰tûné papíry, nad nimiÏ lehce poletovaly
igelitové sáãky a ta‰ky s nápisy Tesko, Hypernova, Kaufland
…
Konzumace pokraãovala ve velkém. Heslo okamÏiku znûlo:

Nic nesmí pfiijít nazmar. Souãástí vyhlá‰eného chorvatského
opatfiení byly totiÏ i avizované sankce v podobû zabavení

Prázdninový pozdrav z Chorvatska od M. Petra

nedovoleného zboÏí a nemalá pokuta. Nyní se hrálo o ãas.
Uvûdomovali si to v‰ichni. Ti pfiedvídaví vytáhli z kufrÛ i
zásoby tekuté, které cel˘ ten nároãn˘ proces konzumace
urychlovaly a zefektivÀovaly.
A teì jiÏ jsem se tû‰il na zaslouÏen˘ noãní klid. Bylo pfiece

v zájmu kaÏdého, abychom do zemû zaslíbené dorazili
nanejv˘‰e odpoãatí. BohuÏel. Teì to teprve zaãalo. DÛsledky
neplánovaného a nezfiízeného pfieÏírání na sebe nenechaly
dlouho ãekat. Zkrátka a prostû metabolické procesy se
nedají zastavit. Navíc nûktefií ménû odolní spolucestující si
ulehãovali takzvanou horní cestou. Pfiekvapilo mû, jak prudk˘
dominov˘ efekt to vyvolalo. Jedna Ïádost o zastavení stfiídala
druhou. Kapitán pfiepravy zprvu hrozil, pak prosil, Ïe takhle
nedodrÏíme pfiedepsan˘ jízdní fiád, ale poté, co jsem ho
zahlédl mezi ostatními bezvládnû opfieného o ná‰ moderní
dopravní prostfiedek, na dal‰í v˘zvy ke stateãnosti a odolnosti
sám dobrovolnû rezignoval.
Ke v‰emu tomu se pfiidala zfiejmû technická závada s

klimatizací. Jak jinak si vysvûtlit, Ïe toto jinak skvûlé zafiízení
naprosto nestaãilo zaji‰Èovat svoji základní funkci. Ano,
vzduch byl doslova ned˘chateln˘.
Koneãnû jsme dorazili k chorvatské hranici. SlouÏící celní

personál nás zdravil pouze z povzdálí. K pÛvodnû
nabl˘skanému autokaru se zjevnû zdráhal pfiiblíÏit. Podle
mého soudu to nemohlo b˘t z obavy pfied nepfiátelsky
naladûn˘mi cestujícími. Tûch uÏ nebylo. VÏdyÈ nikdo, vÛbec
nikdo ze zemdlel˘ch a polomrtv˘ch pasaÏérÛ nebyl sto ani
dÛstojnû reflektovat poslední úfiední informaci. TotiÏ, Ïe
opatfiení ve vûci zákazu dovozu masn˘ch a mléãn˘ch
produktÛ ze zemí EU je doãasnû pozastaveno. Pak by to
tûm ChorvatÛm rozhodnû nemohlo projít tak lehce.

Miroslav Petr-Chorvatsko
ãerven 2008

***

Jedno zapomenuté v˘roãí
âas letí a 26. srpna 2008 tomu bude 730 let, co na
Moravském poli zahynul ãesk˘ král Pfiemysl Otakar II.
Z jedné z nejbohat‰ích a nejvût‰ích zemí se stalo malé
vydrancované království spravované Ottou
Braniborsk˘m. Nastala doba neuvûfiitelné bídy, hladu a
dokonce i hladomoru. Mal˘ král Václav byl uvûznûn na
Bezdûzu, královna Kunhuta uprchla na zámek poblíÏ
Opavy. Trvalo dal‰ích sedmdesát let neÏ se zemû z
tohoto ‰oku vzpamatovala.
Bitva samotná v roce 1278 netrvala dlouho. Snad jen

dopoledne, ale následky a ztráta území byly trvalé.
Podobnû i dal‰í tragická událost, kterou byla bitva na
Bílé hofie netrvala dlouho. Snad jen dvû hodiny, ale
ãeské království uÏ nikdy nenabylo svoji samostatnost.
Teprve v roce 1918 vznikla první âeskoslovenská
republika. Toto v˘roãí si oslavíme na podzim. Ta
skonãila Mnichovsk˘m diktátem v záfií roku 1938.
Dal‰í smutné osmiãkové v˘roãí je Únor 1948, které

jsme si jiÏ pfiipomnûli. Pfií‰tí mûsíc jsou tedy dvû
v˘roãí: Bitvy na Moravském poli a invaze vojsk
Var‰avské smlouvy do âeskoslovenska v roce 1968. K
tomuto druhému v˘roãí se vrátíme v nûkterém ze
srpnov˘ch ãísel Satellitu.

abe
***
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 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

Toronto

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.

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 letních bohosluÏeb je v
10:00. 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 anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: 905/
712-1200, fax: 905/712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca.  BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/532-
5272, fax: (416) 516-5311.

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).

Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836.  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 Cemetery-
nedûle 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.

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.

ALE· B¤EZINA - 60
 Nijak zvlá‰È nespûchal, aby se k
zaãínajícímu kmetství hlásil. Naopak: v
den po narozeninách ujel nejménû stovku
kilometrÛ na kole a den po narozeninách
kázal v âeskoslovenském baptistickém
kostele, nûco, co neudûlal víc jak tfiicet
let. Pfied ‰edesáti lety (narodil se
12.ãervence 1948) sice na kole nejezdil,
ale s kostelem nûco spoleãného mûl: pár
dní po narození byl pokfitûn v
smíchovském evangelickém kostele
faráfiem Kuãerou (mimochodem faráfiem
Milady Horákové, kterému ale nebylo
dovoleno, aby ji pfied smrtí nav‰tívil). Ale
na Smíchovû se dlouho nezdrÏel.
PonûvadÏ byl neduÏivé dítû (jeho slova),
mûl trávit hodnû ãasu na ãerstvém
vzduchu a na to se líp  hodily vr‰ovické
ulice. Navíc vyrÛstal poblíÏ stadionu
Slavie, kde jeho dûtsk˘m idolem (dnes
více-ménû zapomenutá legenda) byl
brankáfi Bfietislav Dolej‰í, Ïijící v Kalifornii
(já fandil jinému, hodnû dfiívûj‰ímu,
brankáfii Slavie, Franti‰ku Plániãkovi).
Ale‰ Bfiezina - jak sám skoro py‰nû

pfiiznává - zvlá‰tní student nebyl.  Ale

dostal první cenu v SoutûÏi technické
tvofiivosti mládeÏe za tranzistorov˘
zesilovaã, zfiejmû hlavnû proto, Ïe jeho
soupefii byli diskvalifikováni, ponûvadÏ
porota pochybovala, Ïe to dûlali sami.
Naproti tomu jedin˘ pohled na BfiezinÛv
v˘tvor staãil, aby porota byla jista, Ïe
tohle udûlal Bfiezina sám. A i kdyÏ propásl
‰kolní rozhlasové hlá‰ení  o svém
úspûchu (chodil a dosud chodí v‰ude
pozdû), nová technologie mu uãarovala
a tak ve svém technologickém vzdûlání
nûjak˘ ãas pokraãoval na
elektrotechnické prÛmyslovce, kde ho
mimo jiné jako externista uãil profesor
Zach, v˘znamn˘ funkcionáfi âSSK ve
Vancouveru. JenÏe Bfiezina se zatím
pustil do ãetby Dostojevského a Grahama
Greena a pfiihlásil se na teologickou
fakultu. To se nelíbilo vedení Stfiední
prÛmyslové ‰koly spojové techniky,
kterému nahrálo, Ïe nûkdo zvenãí podloÏil
kliku ‰kolních dvefií prknem a uãitelé se
nemohli dostat ze ‰koly. Z ãinu byl obvinûn
student Bfiezina a byl vylouãen ze ‰koly.
KdyÏ se skuteãn˘ viník po ãase pfiiznal,

Bfiezinovi bylo nepodmíneãné vylouãení
zmûnûno na podmíneãné a pachatel
dostal pochvalu za ãestné jednání.
Ale to nijak nezmûnilo Bfiezinovo vzpurné

chování vÛãi reÏimu: pfied dokonãením
studia na Komenského evangelické
bohoslovecké fakultû v roce 1972 (kde
nastoupil  v roce 1967) byl vylouãen.
Oficiálnû proto, Ïe i pfies napomenutí
nezmûnil svÛj vztah k vefiejnosti a
kolektivu, ale hlavnû proto, Ïe protestoval
proti vylouãení Jana Kozlíka, kter˘ byl
zvolen studentsk˘m prefektem a s kter˘m
Bfiezina 25.února 1971 pfii oslavû Února
sundal okupaãní vlajky z bohosloveckého
semináfie. JestliÏe jeho boj s reÏimem se
nejevil právû úspû‰n˘ (kdyby se b˘val
narodil o deset let dfiíve, skonãil by asi
doÏivotním kriminálem), jeho brankáfiská
kariéra se vyvíjela daleko slibnûji. Za
jeden  zápas v dvacetistupÀovém mrazu
a snûÏení mu trenér jménem Husák
(hrával kdysi ligu za Rakovník) koupil
ãtyfii piva. Pivo hrálo rozhodující roli v
zápase, o nûmÏ je Bfiezina pfiesvûdãen,
Ïe v nûm podal svÛj nejlep‰í v˘kon, i kdyÏ
jeho muÏstvo  (Union Male‰ice) prohrálo
(s Braníkem B) 12:1. Zápas se mûl hrát
ráno, byl odloÏen, Bfiezinovi spoluhráãi
(s v˘jimkou Bfieziny, kter˘ vyfiizoval nûjaké
záleÏitosti) se odebrali do restaurace,
kde  tak holdovali pivu, Ïe se na hfii‰ti jen
potáceli a tak Bfiezinovi nezbylo neÏ
zabránit je‰tû vût‰í poráÏce a chytat jako
Dolej‰í. A pak pracoval v lese, na vrtech
a v nemocnici, kde mimo jiné o‰etfioval i
Jana Wericha.
Po podpisu Charty 77 byl pro

nenastoupení vojenské sluÏby zatãen a
odsouzen na dva a pÛl roku do vûzení.
Po propu‰tûní pracoval na po‰tû, neÏ se
mu pomocí mezinárodních institucí
podafiilo odejít do exilu. V exilu - místo,
aby si budoval hospodáfiskou základnu,
projel stopem celou Ameriku a Kanadu a
pak teprve zaãal pracovat. Od roku 1981
byl zamûstnán v Novém domovû, kde
jsem se s ním prvnû seznámil, a v roce
1991 zaloÏil Satellite. Mezitím
spolupracoval s rozhlasov˘mi stanicemi
Hlas Ameriky, Svobodná Evropa a Radio
Canada International. Také  v letech
1973-1976  se mu podafiilo natoãit film, je
jedním z mediálních partnerÛ  plzeÀského
filmového festivalu Finále a v Torontu
spolu s Karlou Hartlovou zaloÏili televizní
skupinu Okno, neÏ se vydali za dal‰ími
v˘boji.
Zaãal jsem tuto ãrtu zmínkou o kole. Na

kole Bfiezina zaãal jezdit, kdyÏ pracoval
na vrtech. A dnes je to jeho hlavní dopravní
prostfiedek. I fotbal je‰tû hraje - jen se z
hfii‰tû pfiesunul do tûlocviãny. A i kdyÏ
snad je trochu mírnûj‰í, nesahejte mu na
nûco, v co opravdu vûfií. Ale‰ Bfiezina ví,
Ïe pravda a víra jsou mocné zbranû a
dovede je pouÏít.
Pfieji Vám - za sebe a jistû i za Va‰e

ãtenáfie - hodnû zdraví a úspûchÛ.
Josef âermák

 ***
Chtûl bych touto cestou podûkovat Josefu
âermákovi a v‰em, ktefií mnû k Ïivotním jubileu
blahopfiáli. - Ale‰ Bfiezina

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

18. 7. 2008 v 3:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

7. 8. 2008
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Kalendáfi

Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.

Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz

Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

âesk˘ konzulát  v Montrealu
Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines

Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1

Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773

Fax: (613) 748-0699

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982

luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul

Toronto, ON:
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON M5H 1A2
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto

2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476

Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

Úfiední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Senátor Martin Mejstfiík a dr. Pavel Îáãek,
fieditel Ústavu pro studium totality, pfiijali
pozvání âeského a Slovenského
sdruÏení v Kanadû (âSSK), aby se
zúãastnili jeho jubilejního 60. kongresu.
Konal se tentokráte v Calgary, v provincii
Alberta, ve dnech 13. aÏ 15. ãervna 2008
a pofiádalo jej ústfiedí této organizace s
calgarskou poboãkou. Zasedání fiídil
pfiedseda SdruÏení Gustav Plíva.
 âeské a slovenské sdruÏení v Kanadû
bylo zaloÏeno pfied 69 lety. Jako jedna z
nejvût‰ích krajansk˘ch organizací ve
svûtû ve své historii sehrála od svého
zaloÏení v roce 1939 v˘znamnou úlohu v
pomoci ãesk˘m a slovensk˘m
emigrantÛm pfiicházejícím do Kanady a
také pfii pomoci obãanÛm v
âeskoslovensku a v protektorátu Böhmen
und Mähren.
 Ostatnû, jak pravicovû je zdej‰í krajanská
komunita zaloÏená, o tom svûdãí i
skuteãnost, Ïe sv˘mi hlasy v minul˘ch
volbách zajistili krajané v exilu Mirkovi
Topolánkovi potfiebn˘ poãet mandátÛ v
Parlamentu, bez nichÏ by nebyl schopen
sestavit vládu. Neb˘t toho, vládli by dnes
soc. demokrati spoleãnû s komunisty.
 Velmi pouãné, konkrétní a zajímavé
pfiíspûvky, které Martin Mejstfiík a Pavel
Îáãek na kongresu pfiednesli, spolu s
jejich odpovûìmi na otázky pfiítomn˘ch,
se setkaly s obrovsk˘m zájmem jak
delegátÛ kongresu, tak i ostatních hostÛ.
Nûkteré záleÏitosti se diskutovaly i
neformálnû mimo jednání kongresu.
 Jako kaÏd˘ rok, tak i ten leto‰ní kongres
âSSK vyvrcholil slavnostním aktem
pfiedávání Cen T. G. Masaryka.

Jubilejní 60. kongres âSSK se konal v Calgary
Masarykova cena je nejvy‰‰ím uznáním
a poctou âeského a Slovenského
sdruÏení v Kanadû. Toto uznání se
udûluje KanaìanÛm ãeského ãi
slovenského pÛvodu, ktefií dosáhli
v˘znamn˘ch úspûchÛ na nûkterém úseku
lidské ãinnosti a osobám nebo
organizacím jakéhokoliv pÛvodu, které
se zaslouÏily o svobodné âesko-
slovensko nebo obohatily Ïivot âechÛ a
SlovákÛ v Kanadû.
 Jedním z pûti, ktefií letos toto nejvy‰‰í
uznání âSSK obdrÏeli, byl také senátor
Martin Mejstfiík. Pan senátor Martin

Mejstfiík Masarykovu cenu obdrÏel za
svou roli pfii svrÏení komunistické diktatury
v roce 1989 a za neutuchající iniciativy
smûfiující k vyrovnání se s komunismem.
V˘mûna zku‰eností a názorÛ na palãivé
problémy na politické scénû v âeské
republice takov˘m zpÛsobem, byla
prospû‰ná obûma stranám: zástupcÛm
âeské republiky a delegátÛm a hostÛm
60. kongresu.
V Ottawû, dne 21. ãervna 2008

Dr. Gustav Plíva pfiedseda âSSK
Ottawsk˘ zpravodaj

***

27.7.2008 (ne) 12:00
Annual Slovak

Family Day Picnic
Sts. Cyril a & Methodius Church

***
16.8. (so)  11:00

Jarmok slov. kulturného spoºka
1720 Barbertown Rd., Missisauga

***
24.8. (ne)

Slovensk˘ piknik v Ottawû
(613) 722-7933

***
21. 9. (ne)

Plastici v Torontu
***

15.10. (st) 12:00
Europe at your Doorstep in

Montreal
Palais des congrés de Montreal

www.europe-montreal.org
***

17.-19.10.2008
Na skle maºované

Slovenská mladá scéna
647/838-7794

***
9.10. (ãt.) 19:00
Jarek Nohavica

v Ukrajinském centru
65 Christie St.

***
25.10. (so)

Slovenská skupina
DESmod v Torontu

***



4   satellite  1-416 July 24, 2008

Toronto, Ont.

www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.

Canada-Czech Republic

Chamber of Commerce

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE

909 Bay St. # 1006

Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432

E-mail: trade@ccrcc.net

www.ccrcc.net

ABE
Letáky, broÏury,  tiskoviny.

Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca

P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Medical and relaxation

treatments

Massage therapy

Hot Stone Treatment

 Michael Eisner, RMT,

MASc.

at

Také nabízíme

Naturopatie; Hypnotherapie,

Shiatsu, Yogu, Qikong,

Reflexologii, Reiki,

Akupunkturu atd.

Některé soukromé pojišťovny

kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.

Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca

Russia

Petr ChudoÏilov: O celnících
Celníka, podobnû jako pohraniãníka, jsem v mládí
povaÏoval za tvora hypotetického, vyskytujícího se
velmi pravdûpodobnû kdesi poblíÏ státní hranice, jíÏ
jsem se ov‰em nepfiibliÏoval. Nebylo k tomu dÛvodu.
Opustit území republiky za úãelem dovolené nebo
sluÏební cesty bylo pokládáno za mimofiádnou formu
shovívavosti, jiÏ totalitní komunistick˘ fieÏim
projevoval vÛãi obãanÛm, u nichÏ si mohl b˘t jist, Ïe
v cizinû nevyzradí Ïádné státní tajemství a po uplynutí
vymûfieného ãasu se pokornû navrátí do útulnû zafiízené
klece. Ne v‰ichni vyvolení se zachovali podle pfiedstav
aparátu. Mohli bychom zde dlouze vypoãítávat
nespoãetné pfiíklady svûdãící o zklamání dÛvûry
nevdûãn˘mi obãany, ktefií si v Bulharsku nafoukli
gumového krokod˘la a uplavali do Turecka, anebo
manÏelku, jíÏ byla pfiedvídavû upfiena participace na
rodinném útûku, propa‰ovali na svobodu zabalenou
do stanu na zavazadlové stfií‰ce trabantu. Také platná
v˘jezdní doloÏka, drahocenné razítko, jeÏ, bylo-li
ãitelnû otisknuto, uãinilo z tak zvaného cestovního
pasu dokument opravdov˘, pohraniãními orgány
akceptovan˘, by zaslouÏila samostatného
chvalozpûvu, ale pfiedmûtem mého fejetonu je dnes
celník.
Po epizodû v krizov˘ch letech 1968 a 1969, kdy

jsem poprvé v Ïivotû smûl na hranici rozmlouvat s
Ïiv˘mi ãeskoslovensk˘mi celníky, se tato
uniformovaná bytost zase vypafiila do fií‰e pfiedstav. I
samotné slovo celník zmizelo z mého vokabuláru;
okrajovû, ale masivnû mi jej v polovinû sedmdesát˘ch
let pfiipomenul maliãk˘ chlapeãek, syn jednoho
známého disidenta, jenÏ mi v dÛvûrné chvilce svûfiil,
Ïe v dobû dospûlosti zam˘‰lí stát se policajtem. KdyÏ
jsem mu to vymluvil, smutnû zaprosil: “Tak dobfie.
Policajtem teda né. Ale bejt celníkem taky není
‰patn˘. Ty taky mÛÏou kontrolovat lidi!”
V emigraci jsem s celníky obcoval kaÏd˘ den. Basilej,

jeÏ se mi stala domovem, leÏí bezprostfiednû na hranici
tfií zemí. Pro víno si jezdím do francouzského Elsasu,

pro vût‰inu potravin do levnûj‰ího Nûmecka. Celníci
na poÏádání orazítkují zelen˘ papír formátu A4,
dosvûdãující, Ïe ve Francii a Nûmecku nejsem plátcem
danû z pfiidané hodnoty. Takto získané drobné
svûfiujeme na‰emu starému ãeskému spofiícímu
prasátku a jednou za rok si za nû v blízké cizinû
dopfiejeme opulentní veãefii v nûjaké lep‰í restauraci.
Pa‰ovat zboÏí nad povolená mnoÏství se mÛÏe tûÏce
nevyplatit, ‰v˘carsk˘ celník nezná ÏertÛ. Za
pûtadvacet let jsem zaÏil jen jednu jedinou v˘jimku:
chytili postar‰í ‰v˘carskou dámu s dvûma litry whisky.
Vypadalo to hroznû, pfiipadalo mi chvílemi, Ïe ji snad
pro v˘strahu na místû zastfielí, ale ta paní nakonec
prohlásila v slzách: “Copak nevidíte, Ïe je to
Glenfiddich? Glenfidddich, pánové?” “Nu, je-li to
opravdu Glenfiddich…“ kapituloval celník a dokonce
se povzbudivû usmál.
¤emeslo celníkÛ poslední dobou díky Schengenské

smlouvû poãíná upadat, a to nejen na hranicích
ãlensk˘ch zemí Evropské unie. Také ·v˘cafii — k
unii zatím sice nepfiistoupili, av‰ak kompenzují to
témûfi stejnû úãinn˘mi bilaterálními dohodami -
poznenáhlu pfiicházejí k poznání, Ïe prostfiedky
vynaloÏené na kontrolu mohou pfiev˘‰it kontrolami
zam˘‰len˘ zisk. Na pûti místech basilejského regionu
od zaãátku roku místo celníka trãí jen tak dopisní
schránka. Kdo má nûco opravdu vût‰ího na proclení,
by do ní mûl vloÏit vyplnûn˘ formuláfi, vymûfien˘
poplatek uhradí po‰tou. Kupodivu to pr˘ funguje,
prvních 220 poctiv˘ch obyvatel Basileje a okolí
tímto zpÛsobem uhradilo 24 000 frankÛ. Dal‰í
schránky mají následovat.
PÛjde-li to takhle dál, doãkáme se jednou v opravdu

celé Evropû návratu onûch primitivních, tmáfisk˘ch a
v‰eobecnû stfiedovûk˘ch ãasÛ, kdy neexistovala
ostraha státních hranic a lidi si jednodu‰e chodili,
kam se jim zrovna zachtûlo. Celník zmizí tam, odkud
vze‰el: v hlubinách ‰uplíku.

Tfii hlasy o Rusku
Bûhem minulého mûsíce se v západním tisku
objevily tfii ãlánky, zajímavé pfiekvapivû
souzvuãn˘m ladûním.
 Peter Hitchens, komentátor London Mail se v
ãlánku Moscow Hangover v ãasopise The
American Conservative zam˘‰lí nad stavem
dne‰ního Ruska: Lituje, Ïe uÏ nemáme
studenou válku, Ïe uÏ nemÛÏeme povûsit
radikální levici na západû kolem krku Kreml
(z nûhoÏ byla vymetena v‰echna ideologie a
dogma a gulag, takÏe zbyl jen dal‰í sprost˘
despotismus). Hitchens cituje SolÏenicynovu
stíÏnost, Ïe Îelezná opona zabránila do
Sovûtského svazu pfiístup v‰emu s v˘jimkou
moãÛvky ‰mejdu západní kultury a souãasnû
bránila ‰ífiení revoluce. Mnozí Rusové
pouÏívají pro ruskou demokracii termín
“dermokratiya” (nûco jako vláda v˘mû‰kÛ) a
zatímco jejich soukrom˘ Ïivot je nyní
svobodn˘, jejich silniãní systém je primitivní,
zemûdûlství je zruinované (Rusko dováÏí 60
aÏ 70 % potravin), zemû má pár zrÛdnû
bohat˘ch (130 miliardáfiÛ) jedincÛ a
obrovskou, rostoucí tfiídu extrémnû chud˘ch
lidí - ãtvrtina obyvatel Ïije za dva dolary
dennû. Hitchens si moc nemyslí o úloze, kterou
západ a hlavnû USA hrály a hrají v modelování
ruského osudu: v dobû, kdy Gorbaãev
rozmontovával Sovûtsk˘ svaz, západ zatlaãil
Rusko k poniÏujícím hranicím nadiktovan˘m
mírem Brest Litevsk˘m a NATO se
nastûhovalo k rusk˘m dvefiím.
Americké zásahy do státÛ b˘valého

Sovûtského svazu jsou pochybné, ponûvadÏ
USA nemá ani dostateãnou vojenskou moc,
ani trval˘ zájem v této oblasti. Západ
podporoval dravãí kapitalismus, ale udûlal
málo pro nastolení nezávislého soudního
systému (nûco, co alespoÀ v nûjaké formû
zÛstalo po Britech v jejich b˘valém impériu).
Ve svém ãlánku v International Herald
Tribune z 1. ãervence 2008, Wrong on Russia,
Stephen F. Cohen rovnûÏ kritizuje
triumfalistickou politiku USA vÛãi Rusku,
vypl˘vající z pojetí konce studené války, Ïe
Amerika vyhrála tento ãtyfiicetilet˘ konflikt,
Ïe Sovûtsk˘ svaz byl poraÏen stejnû jako
Nûmecko a Japonsko v druhé svûtové válce a
Ïe vítûz sebere v‰ecko; Putinovu zahraniãní
politiku bûhem posledních osmi let vidí jako
reakci na tuto washingtonskou politiku, která
v Moskvû vytváfií dojem, Ïe USA si osobuje
právo dohlíÏet na rusk˘ postkomunistick˘
politick˘ a hospodáfisk˘ v˘voj a Ïe Rusko
ustoupí americk˘m mezinárodním zájmÛm.
V˘sledek je vztah mezi obûma zemûmi, kter˘
Cohen oznaãuje jako studen˘ mír, v jeho
oãích moÏná nebezpeãnûj‰í neÏ studená válka.
Bitevní ãára se posunula od Berlína a z tfietího
svûta k hranicím Ruska, jeho obrovské
skladi‰tû materiálÛ masového niãení a tisíce
raket podléhají nedostateãné kontrole a ani v
jedné ani druhé zemi není efektivní opozice
proti agresivní politice vlády. Rusko dosud
má arsenál zbraní, jimiÏ mÛÏe zniãit USA,
vojensko-industriální komplex témûfi rovn˘

americkému ve v˘robû zbraní pro export,
nukleární zbranû,  Ïádané teroristy. Jeho
v˘znam pro bezpeãnost USA zvy‰uje
skuteãnost, Ïe vlastní nejvût‰í území na svûtû,
umístnûné na Západû i na V˘chodû, na
kfiiÏovatkách civilizací a nejbohat‰í olejová a
plynová pole na na‰í planetû. Jeho strategick˘
potenciál zahrnuje Evropu, Írán a dal‰í zemû
Stfiedního V˘chodu, Severní Koreu, âínu,
Indii, Afganistan a dokonce JiÏní Ameriku.
Bezpeãnost Spojen˘ch státÛ je moÏná
odvislej‰í od Ruska víc neÏ bezpeãnost Ruska
od USA...
Poslední ãlánek, o kterém se chci zmínit rovnûÏ
vy‰el 1. ãervence 2008 a rovnûÏ v International
Herald Tribune. Vy‰el pod titulem
Unconventional Wisdom about Russia. Jeho
autorem je jedna z nejvlivnûj‰ích postav druhé
poloviny minulého století, Henry A. Kissinger.
Kissinger si zajel do Moskvy, kde se setkal s
vedoucími politick˘mi osobnostmi politického
svûta i s reprezentanty rÛzn˘ch vûkov˘ch
skupin v obchodním i intelektuálním svûtû. A
tato náv‰tûva ho pfiesvûdãila, Ïe názor, kter˘
vidí instalaci Dimitrije Medvedûva
prezidentem ruské federace jako pokraãování
dvou termínÛ dominující a pfiíli‰ sebevûdomé
zahraniãní politiky Vladimíra Putina, je pfiíli‰
jednoduch˘ a pfiedãasn˘. Kissingerovi prostû
nedává smysl, proã by Putin na vrcholu moci
volil komplikovanou cestu k úfiadu
ministerského pfiedsedy, kdyÏ - jsa na vrcholu
moci - mohl prostû pozmûnit ústavu a zÛstat

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



5  satellite  1-416July 24, 2008 Russia/Interview

prezidentem dal‰í termín. Kissinger se
domnívá, Ïe v Rusku opravdu dochází k nové
politické etapû, ke skuteãnému dûlení moci, k
pfiechodu z fáze konsolidace do fáze
modernizace. Pfií‰tích nûkolik mûsícÛ Rusko
bude pracovat na zabezpeãení národní
bezpeãnosti. Politika sebevûdom˘ch zásahÛ
americké politiky do sféry, kterou Rusové
povaÏují za svoji (americké vlády od r. 1991
se chovají jako kdyby vytvofiení ruské
demokracie bylo americk˘m úkolem), vytváfií
riziko zmafiení geopolitick˘ch i mravních cílÛ.
Kissinger povaÏuje souãasnost za jedno z
nejslibnûj‰ích údobí v ruské historii k otevfiení
moderní spoleãnosti. Geopolitické skuteãnosti
nabízejí neobyãejné moÏnosti pro strategickou
spolupráci mezi b˘val˘mi soupefii ve studené
válce, ktefií dohromady kontrolují 90%
nukleárních zbraní. Ru‰tí vÛdci jsou si vûdomi
strategického omezení a Putin hledá
spolehlivého partnera a USA je pravdûpodobnû
nejpfiijatelnûj‰í, i kdyÏ vût‰ina RusÛ povaÏuje
Ameriku za pfiíli‰ dom˘‰livou a rozhodnutou
zpomalit ruskou obnovu a posunutí západního
bezpeãnostního systému od Labe aÏ skoro k
Moskvû jim pfiipomíná rozsah úpadku jejich
zemû. Kissinger se domnívá, Ïe Západ mÛÏe
docílit víc trpûlivostí a historick˘m
pochopením, neÏ uraÏen˘m odtahováním a
vefiejn˘m kázáním.
Pfiekvapila mne podobnost historického
pohledu tfií muÏÛ rÛzného pozadí v ãláncích,
které vy‰ly skoro souãasnû. Myslím, Ïe si
zaslouÏí dÛvûrné pozornosti pfiem˘‰lejících
lidí v Moskvû i Washingtonu.

Josef âermák
***
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Vtip na BreÏnûva mû stál dvacet let
Praha-právo- Vladimír ¤íha-Mezi klavírní objevy leto‰ního roku patfií i rusk˘ pianista Vitalij
Berzon (62), kter˘ v Praze pfies svÛj vûk hrál nedávno poprvé.

* * Proã jste pfiijel do Prahy poprvé tak
pozdû?
Mûl jsem dost komplikovan˘ Ïivot. Od roku
1967 jsem mûl zákaz vycestovat z
tehdej‰ího SSSR, takÏe jsem vypadl z
pozornosti na Západû i v b˘valé v˘chodní
Evropû. Ten zákaz padl aÏ za Gorbaãova,
od roku 1988 mohu proto cestovat i na
Západ. U vás jsem hrál jiÏ v roce 2006 v
âeském Krumlovû, nyní jsem si zahrál
dvakrát na PraÏském jaru i v Praze.
* * Jak se stane, Ïe vítûz soutûÏe v PafiíÏi
1967 tak najednou zmizí?
To bylo v SSSR takfika normální. Staãilo,
abyste se nûkomu znelíbil ãi vás nûjak˘
dobrodinec udal, a bylo to. Stát
prostfiednictvím ministerstva kultury zaãal
na pozvání psát, Ïe jsem nemocen, aÏ
pfiestala chodit.
* * Dozvûdûl jste se, co se vlastnû stalo?
Nikdo mi nic nefiekl, to se ani
nepfiedpokládalo. Tu‰ím ale, Ïe mû nûkdo
udal za vyprávûní vtipu o BreÏnûvovi.
* * Co jste tûch dvacet let dûlal?
Hrál, hrál a hrál. Na‰tûstí mû nezakazovali
v SSSR, tam jsem mûl - kromû pedagogické
ãinnosti, kterou jsem nesmûl vykonávat -
moÏnost hrát bez omezení. Dokonce mû
ani neomezovali ohlednû repertoáru, takÏe
jsem mûl velkou volnost.
* * Procestoval jste cel˘ SSSR dÛkladnû,
hrál s mnoha orchestry a dirigenty. Kdo

na vás udûlal nejvût‰í dojem?
Kiril Kondra‰in a Arvid Jansons, to byly
skuteãné osobnosti. Zejména Jansons i
sv˘m jednáním s lidmi, protoÏe si nikdy na
nic nehrál, s kaÏd˘m jednal stejnû pfiívûtivû.
Nesmírnû taktní a skvûl˘ ãlovûk.
* * Sám jste produktem ruské klavírní
‰koly. Existuje je‰tû?
To nebyl nikdy monolit, existovaly rozdíly,
které cizina tolik neznala, ale my ano, tfieba
mezi moskevskou a leningradskou ‰kolou.
Já jsem z Petrohradu, tehdy Leningradu,
takÏe jsem spí‰ tíhnul k petrohradské ‰kole.
Ale v‰ichni jsme byli drezírovaní, abychom
vyhrávali mezinárodní soutûÏe. B˘t
hudebníkem tehdy byla moÏnost slu‰nû Ïít,
cestovat, takÏe tu drezuru brali v‰ichni
automaticky. Dnes uÏ je to na‰tûstí jinak. A
máme dobré klavíristy, ktefií nikdy nic
nevyhráli, jako je Kissin.
* * Kde nyní Ïijete?
Uãím v nûmeckém Freiburgu od roku 1995,
mám tam hodnû studentÛ ze svûta, i od
vás. Byla u mne na stáÏi i va‰e Jitka
âechová.
* * A do Ruska se vracíte?
Jen málo, obãas do Petrohradu. Spí‰ se
snaÏím hrát v Evropû, právû u vás obdivuji
va‰i síÈ koncertÛ a festivalÛ, va‰e
kultivované a pouãené publikum.

***
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43. Karlovy Vary stfiedoevropsk˘ma oãima
První t˘den v ãervenci je tradiãnû vyhrazen karlovarskému festivalu a z na‰eho nejznámûj‰ího lázeÀského mûsteãka se stává kfiiÏovatka velkého svûta filmu a toho
malého stfiedoevropského âeska. Za slavnostmi filmu, ale i odleskem pomyslné slávy se ve dnech 4. aÏ 12. ãervence sjeli nejen lidé od filmu, novináfii, PR agenti, ale
také ve velkém mnoÏství studenti a v˘rostci zlaté mládeÏe, odhodlané propafiit první prázdninové dny. Ale fieã je tu pfiedev‰ím o filmu, Karlovy Vary jsou jedním z mála
míst u nás, kde si lze udûlat celistv˘ obrázek o svûtové filmové tvorbû.

Hned v sobotu, druh˘ den festivalu, byla
s velkou slávou a delegací na ãerveném
koberci uvedena ve svûtové premiéfie
oãekávaná novinka reÏiséra Juraje
Jakubiska a producentky Deány
Horváthové. Jejich film Bathory je
nejdraÏ‰ím snímkem v historii na‰í
kinematografie - podle rÛzn˘ch odhadÛ
stál 320 aÏ 350 miliónÛ korun - a premiéra
byla kvÛli dokonãovacím pracem
odloÏená o více jak o rok. Historick˘
velkofilm sice vychází ze slavn˘ch legend
o âachtické paní, jeÏ mûla na hradû
muãit nevinné panny a koupat se v jejich
krvi, aby si uchovala mládí a krásu.
Nicménû Jakubisko se nádherného
pfiíbûhu o Ïenské marnivosti, zpracované
kdysi i spisovatelem JoÏo NiÏÀansk˘m,
vzdal, a povûst obrátil spekulativnû
naruby. Z AlÏbûty Bathoryové se v jeho
podání stává svûtice a spí‰e obûÈ intrik
uherského paladína Jifiího Thurzy (podle
historikÛ ve skuteãnosti spfiáteleného
pfiíbuzného), která se po smrti manÏela,
kapitána uhersk˘ch vojsk Franti‰ka
Nádasdyho dost emancipovanû vzpírala
váleãné dobû, kdy Uhry kfiiÏovaly divoké
bandy habsburského i tureckého vojska,
a pokou‰ela se uchránit Ïivot svého syna.
Je mimo ve‰kerou pochybnost, Ïe autor
pfiepsal nejen legendu, ale znaãnû i
uherské dûjiny pfielomu 16. a 17. století -
napfiíklad na hradû v âachticích nechal
uvûznit i Caravaggia.
V rukách tak Jakubiskovi zÛstal banální

pfiíbûh boje o politickou moc ãi o majetek
NádasdyÛ a BáthoryÛ a trochu krkolomná
válka pohlaví mezi AlÏbûtou a rivalem
Thurzou. Pro diváky jsou potom události
nahlíÏené dvûma groteskními mnichy,
ktefií mohou vyuÏívat pomoc mnohem
pozdûj‰ích, moderních vynálezÛ, jak˘mi
jsou telefon, para‰utismus nebo lyÏování!
Samozfiejmû JakubiskÛv poãin si

zámûrnû pohrává s lákavou a lacinou
spekulací ohlednû legendy, u níÏ se
historici obvykle pfiou nad tím, kolik mohla
mít krvavá grófka na svûdomí obûtí. TakÏe
v Praze se nyní mluví o tom, jak to vlastnû
s âachtickou paní bylo - a lidé chodí do
kina. ZároveÀ se mu podafiilo shromáÏdit
ingredience velkorozpoãtové pohádky,
do níÏ obsadil v‰echny moÏné ãeské
herce i mezinárodní hvûzdy - Anna Friel,
Hans Matheson, Karel Roden. ·iroké
plátno, tfii masové bojové scény za 80
miliónÛ, monumentální hudba a patetick˘
hlas vypravûãe nenechají nikoho na
pochybách, Ïe tohle je pokus o „ãesk˘
Hollywood“ - o nákladn˘ film, opírající se
o nejrÛznûj‰í divácké Ïánry, jednodu‰e
rozepsané postavy a trochu ãerné
pohádky kofienûné divokou fatalistickou
historií. Jen v‰echna podívaná je na
pohled lacinûj‰í, ménû dokonalá a
kfieãovitû usilovnûj‰í neÏ v americkém
biografu. A hlavnû dvû a pÛl hodiny
dlouhá! Jakubisko si bohuÏel nenechal
od nikoho napsat kvalitní scénáfi, kter˘ by
s nespoutanou fantazií natoãil - takÏe
zmaten˘ pfiíbûh látal ze v‰eho moÏného,
vykrádal sám sebe i vr‰il líbivé obrázky.
Pfiesto je film pro souãasnost v lecãems
charakteristick˘. Skrz nûj zaslechneme
nejen hlas tfieba ãesk˘ch producentÛ,
ktefií se zaãínají rozhlíÏet za hranicemi,
Ïádají si na film obrovské finanãní
prostfiedky a touÏí dob˘vat svût.

V samotné soutûÏi karlovarského
festivalu do‰lo k jednomu velkému
pfiekvapení, jenÏ se rozhodnû neãekalo.
Rok se nesly kuloáry filmov˘ch institucí a
redakcí zvûsti o zajímavém scénáfii Dûti
noci debutující autorky a novináfiky Ireny
Hejdové o mladé generaci, kter˘ by se
zafiadil mezi dal‰í mladé Ïenské filmy
Pusinky, Kuliãky. JenÏe v˘sledek
natoãen˘ filmafikou a pÛvodem
animátorkou star‰í generace Michaelou
Pavlátovou budil pfii premiérovém
uvedení ve Varech pouhé rozpaky.
Upfiímn˘ film sice nastiÀuje pocit

dne‰ního teenegerského outsiderství a
osamûlosti - tvÛrci se vyvarovali v‰ech
lacin˘ch efektÛ, trendov˘ch veãírkÛ,
drogov˘m rau‰Ûm a telecím hlá‰kám.
JenÏe chybí mu atmosféra, energie a
nûco nového, vedlej‰í postavy jsou pouhé
figurky, celé sekvence filmu pfiipomínají
‰kolní cviãení. A celé to vypovídá banálnû
o jedné zoufale obyãejné holce, jeÏ fie‰í
chlapy, neví co se sv˘m Ïivotem a pfiitom
se pot˘ká s ãesk˘mi rodinami, depkami,
mamkami i taÈky. Ofka (v podání Marty
Issové) ne‰la na vysokou, uÏ ani
nemaluje, aã jí to bavilo. Jenom odmlouvá
mamce, mûní úãesy, pracuje ve ‰vagrovû
nonstopu, maluje si srdíãka na papír a
fie‰í nezralé zklamání z lásky ke zcela
obyãejnû pitomému barmanovi, jehoÏ jí
pfiebrala nejlep‰í kámo‰ka. A to je‰tû o ni
ne‰ikovnû usiluje vrstevník Ubr (obr˘len˘
Jifií Mádl), co nosí nemoÏnou ãepici, neumí
se prát a z nûjakého bizarního dÛvodu se
hrabe v popelnicích(!). Navenek se toho
jinak moc nedûje, tedy aÏ na to, Ïe
nonstop pfiepadne lupiã, taÈku bolí nohy,
mamka chce chodit tancovat latinu a o
holku se pokusí znásilnit dva nachmelení
„starci“. Mládí tu není nic sladkého ani
snadného, tfiebaÏe vám dospûláci okolo
namlouvají, jaké Ïe máte moÏnosti. Jaké
ale bylo pfiekvapení, kdyÏ porota pod
vedením Ivana Passera pfiifikla filmu hned
dvû ceny za herecké v˘kony pro Marthu
Issovou a Jifiího Mádla. Lze se akorát
domnívat, Ïe mu v‰ední pfiíbûh z
pfiímûstské ‰edivé krajiny  snad pfiipomnûl
jeho filmové poãátky v âechách.
Naopak Zelenkovi Karamazovi si vedle

Ceny FIPRESCI ode‰li trochu
nespravedlivû pouze se zvlá‰tním
uznáním poroty, aãkoliv jde o mnohem

ambicióznûj‰í film - lépe fieãeno divadlo
ve filmu. V˘jezdní pfiedstavení praÏsk˘ch
hercÛ z Dejvického divadla v polské
zanedbané fabrice se zvrtne v okamÏiku,
jakmile se pfiedehrávan˘ karamazovsk˘
pfiíbûh otcovraÏdy protne se Ïivotem
pfiihlíÏejícího dûlníka a tamní bídy. Ten
zfiejmû nechal svoje dítû hodit pod stroj v
nadûji na finanãní kompenzaci od nového
majitele fabriky. Mnohovrstevnat˘ dûj
zároveÀ trochu ilustrativnû odfiíkává
Dostojevského litanie ohlednû hledání
nadûje ãi Boha v tom zniãeném svûtû
socialistického industriálního molochu,
jehoÏ zrezivûlé jefiáby odráÏejí zmar iluzí,
rozklad dávn˘ch revoluãních utopií i konec
snÛ o blahobytu. Pfiitom Zelenka se snaÏí
vytváfiet ãesky vidûné karamazovské
typy: Dmitrije, Aljo‰u, Ivana a
Smerìakova jako ony krystalické
pfiedobrazy ãlovûka dávné minulosti. Za
pozornost stojí urãitû v˘kon Ivana Trojana
v roli otce Karamaze, kter˘ se ukazuje v
dost odli‰né herecké poloze, jak jej
známe.
KdyÏ pfii‰la na pódium kina âas

emigrantka Jana Boková, Ïijící v Buenos
Aires, aby uvedla svÛj nov˘ dokument,
bylo s podivem, jak tato dáma, o‰lehaná
Ïivotem i sv˘m údûlem, byla nervózní.
Její dokumentární esej Bye Bye
Shanghai, promítaná ve festivalové
soutûÏi, v‰ak pfiedstavuje hofikou
emigrantskou odysseu. A snad proto má
v sobû cosi pfiedem defenzivního, jako by
ani nepoãítala s tím, Ïe se mÛÏe v âesku
- kde nemají vlastní emigranty bohuÏel
moc rádi - líbit.
Dokumentaristka ãeského pÛvodu, která

si po invazi rusk˘ch tankÛ do Prahy v
srpnu 1968 zvolila emigraci, natoãila
pokus o vlastní (nemoÏn˘) návrat do
pÛvodní vlasti. Za prÛvodce, o nûÏ se lze
opfiít, si na tuto vnitfiní i vnûj‰í cestu pfiibrala
nûkolik kamarádÛ z mládí i osobností z
fiad ãeské emigrace, ktefií s ní sdílejí své
vykofienûní a emigrantské fantazie ãi
traumata. Mimo jiné filosof Václav
Bûlohradsk˘, básník Petr Král, hudebník
PeÈa Korman Novák, svûtoobãan Petr
Gringo Kotík, architekt Jaroslav Vokurka,
básník a hudebník Vlastimil Tfie‰Àák nebo
básnífika Vladimíra âerepková vzpomínají
proti proudu ãasu na své zaãátky v cizinû
i na to, jak se kaÏd˘ vyrovnával se

samotou nebo návratem do zemû, která
mezitím dávno neexistovala. „Jsme
exulanty i ve vlastní zemi,“ fiíká se bolestnû
ve filmu.
Za jejich vyprávûním se zatím rozevírá

nedohledn˘ prostor vûãného putování ãi
úzkostné mezery mezi nûkolika státy i
jazyky. Naopak Praha, spojená s dávn˘mi
ãernobíl˘mi obrazy ukryt˘mi na dnû
pamûti, vzbuzuje strach. Otfiásá se
tûÏkomysln˘mi náfiky hudby Erica
Satieho. Pokládá nespravedlivé otázky,
ale zároveÀ vzbuzuje nelibost svou
souãasností. A aãkoliv PafiíÏ, Rio de
Janeiro nebo Buenos Aires volají
vábivûj‰ími, veselej‰ími tóny, praÏské
rodi‰tû zÛstává nevyhnuteln˘m, byÈ
nemoÏn˘m cílem.
Váleãné trauma polsko-ruské historie

pfiipomnûl ve Varech promítnut˘ film
Andrzeje Wajdy KatyÀ. Kdo jin˘ neÏ
legendární dvaaosmdesátilet˘ filmafi
historick˘ch pláten by mûl pravdivû vylíãit
po léta pfiekrucované popravy polsk˘ch
dÛstojníkÛ v KatyÀském lese z jara roku
1940, jeÏ mûla na svûdomí sovûtská
NKVD a kolem níÏ se dodnes vedou
diplomatické pfiestfielky na nejvy‰‰í
úrovni. A s k˘m jin˘m neÏ s polsk˘mi
herci a v Polsku! Sám reÏisér je synem
jednoho z dÛstojníkÛ, ktefií byli v Katyni
zavraÏdûni. TakÏe jeho film lze také
chápat i jako dluh splacen˘ tatínkovi.
Na historickém plátnû poznáváme

WajdÛv dramatick˘ styl, naãrtávající
obrysy fatálního kola velké historie, proti
nûmuÏ stojí bezbranní jedinci. Samotn˘
scénáfi se opírá o pfiedlohu Andrzeje
Mularczyka Post mortem a vykresluje
obÏivlé hororové leporelo katyÀsk˘ch
událostí pohledem utrpení rodinn˘ch
pfiíslu‰níkÛ, marnû ãekajících ve sv˘ch
domovech na návrat muÏÛ, synÛ, bratrÛ...
Dvû dûjové linky dvou Ïen a dvou rodin
se mísí s inscenací vojensk˘ch poprav a
dokonce s historick˘mi ãernobíl˘mi
zábûry, které zachytily hrÛzné odkr˘vání
masového hrobu. Panychida za mrtvé
pietnû doplÀuje bílé místo v historické
knize 2. svûtové války, z níÏ stfiíká krev
jako na zmechanizovan˘ch jatkách.
ZároveÀ odhaluje rozsah ìábelského
Stalinova plánu (z doby rozdûlení Polska
paktem Ribbentrop-Molotov), jímÏ chtûl
dopfiedu zniãit ve‰kerou tamní vojenskou
elitu a pfiipravit si pozdûj‰í ovládnutí zemû.
Kolem ãtyfi a pÛl tisíce dÛstojníkÛ skonãilo

v tábofie Kozelsk a vût‰ina z nich byla
popravena kulkou do t˘la. V jin˘ch
táborech zemfielo dal‰ích témûfi sedm
tisíc vojákÛ. A aby toho nebylo dost,
sovût‰tí „osvoboditelé“ ‰ífiili propagandu,
podle níÏ byli katyÀsk˘mi vrahy naopak
Nûmci. Skuteãná pravda nemohla po
celou dobu socialismu vyjít v Polsku
najevo, ãtyfiicet let ticha vynucovala
totalitní moc tvrdou represí.
Jak ukazuje dále film, Ïít s katyÀskou

pravdou a vzpomínkou na mrtvé bylo pro
pfiíbuzné obûtí i svûdky témûfi nemoÏné.
Epilog téhle tragédie spoãíval v tom, Ïe si
museli vybrat mezi Ïivotem s vrahy nebo
smrtí po boku zavraÏdûn˘ch. A o tom se
Wajda snaÏil mluvit, aby mrtví i Ïiví do‰li
koneãnû klidu.

Michal Procházka,
autor je redaktorem deníku Právo

***

Z filmu Petra Zelenky Karamazovi Foto: Finále
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Restaurace

v západním Torontu!

Financial

1 CDN $ 14,56 Kã
1 EURO 23,33 Kã
100 Sk 76,98 Kã
1 US $ 14,64 Kã
âNB - 15. 7. 2008

Kursovní lístek
100 Kã 7,05 CDN $
100 SK 5,47 CDN $
1 CDN $ 14,18 Kã
1 CDN $ 18,28 SK
1 US $ 1,01 CDN $
1 EUR 1,66 CDN $
Toronto Star  - 12. 7. 2008

Mám ho rád a tím mám kliku - dlouhá léta, Vaculíku!
Dopsal jsem gratulaci k narozeninám Ludvíku
Vaculíkovi (narozen 23. ãervence 1926) na
hezkou pohlednici Sudbury (Vaculík taky sbírá
pohlednice) a napsal jeho praÏskou adresu a
olepil obálku krásn˘mi kanadsk˘mi známkami
(Vaculík má rád cizokrajné známky) a odnesl
do po‰tovní schránky.
V chÛzi po na‰í ulici Wembley ke schránce
jsem vzpomínal, jak mé ãtení Vaculíka a pak
psaní Vaculíkovi zaãalo: mÛj drah˘ pfiítel z
dûtství, Kája Slezák, mi pfii na‰em setkání po
jedenácti letech v Ostravû vûnoval Vaculíkovu
kníÏku Srpnov˘ rok (1991); tuto kníÏku
skvostn˘ch úvah jsem ãetl v letadle z
Frankfurtu do Toronta a kdesi nad Grónskem
- to si moc dobfie pamatuji jako moment
osvícení tou ãetbou -  jsem se rozhodl Vaculíka
oslovit, podûkovat za to jeho pfiem˘‰lení a
psaní.
Pfiiznávám se, Ïe jsem nikdy nikomu slavnému
nepsal - jeden se drobet stydí pfiedloÏit své
v‰eteãné pocity velikánovi, ale nutkání a
potfieba byly silnûj‰í neÏ obava Vaculíka
neobtûÏovat.
Pfied internetem v roce 1991 nebylo získání
Vaculíkovy adresy hraãka jako je to dnes;
napsal jsem paní Klusáãkové do Prahy, aby
mi Vaculíkovu adresu opatfiila a ona, vzácná
pfiítelkynû, mi poslala balíãek s nûkolika v˘tisky
Literárek, Vaculíkovu adresu a novou kníÏku
fejetónÛ Stará dáma se baví (1991). V
pfiiloÏeném dopise mne paní Klusáãková
ujistila, Ïe Vaculíka zná, Ïe chodí na jeho
besedy a ujistila mne, Ïe moje slova si pan
Vaculík rád pfieãte; ãímÏ mne notnû
povzbudila. Ov‰em bych radûji louskal
Literárky a ãetl novou kníÏku, leã napsal jsem
Vaculíkovi, jak jsem sobû nad Grónskem slíbil
a jak mi paní Klusáãková direktnû uloÏila.
Za mûsíc pfii‰el dopis s razítkem odesilatele
Ludvíka Vaculíka a struãn˘ text na pohlednici
Prahy, Ïe je rád, Ïe je i v Ontariu ãten.
KdyÏ jsem se pohlednicí a fiádkem od mistra
potû‰il, a mezi znám˘mi pochlubil, uÏil jsem
vzácnou pohlednici jako záloÏku do kníÏky
Srpnov˘ rok. K VánocÛm jsem Vaculíkovi
popfiál ·Èastné&Veselé a on mi poslal vánoãní
pohlednici, kterou jsem vloÏil do kníÏky Stará
dáma se baví.
Bûhem dal‰ích, kaÏdoroãních cest do Ostravy
k rodiãÛm jsem postupnû shromáÏdil v‰ech

dvacet Vaculíkov˘ch knih; o kaÏdé jsem
mistrovi napsal pár fiádek na pohlednici z
Ontaria a mistr mi poslal pohlednici z âech
sv˘m úhledn˘m písmem a stroh˘m slovníkem,
které uÏívám jako záloÏky do jeho knih.
Na poãátku roku 2001 moje maminka
onemocnûla niãivou rakovinou, spûchal jsem
do Ostravy, ale zakrátko umfiela a tatínkovi do
tfií mûsícÛ puklo srdce Ïalem.
Odchodem rodiãÛ, a to kaÏd˘ emigrant ví,
zaniká hlavní pouto; aÈ si, kdo chce fiíká, co
chce, a dal‰í cesta do Ostravy se uÏ nekonala.
Leã paní Humlová, která dováÏela knihy z
ãesk˘ch nakladatelství mi dal‰í Vaculíky
hlídala a Vaculíkovy kníÏky vydané v 21.
století, tedy Cesta na Pradûd (2001), Louãení
k pannû (2002) a sbírku sloupkÛ z Lidovek
Poslední slovo (2002) mi opatfiila; tedy prodala,
neboÈ se starala o importní byznys Literacy
Pragensis.
âetli jsme s Evou Vaculíka jako prvofiadého
ãeského intelektuála, moralistu a kritika
pomûrÛ s nad‰ením; a po kaÏdém doãtení
jsem poslal Vaculíkovi chválu na pohlednici a
on mnû pohlednici z Prahy - protoÏe slu‰n˘
ãlovûk vÏdy odpoví na pozdrav.
Leã paní Humlové plynutí ãasu zkrátilo
trpûlivost s nedbal˘mi zákazníky, ktefií jí knihy
neplatili anebo ji vinili, Ïe si objednali ãeskou
kníÏku, která jim nesedûla, a zavfiela Literacy
Pragensis a ná‰ zdroj nov˘ch VaculíkÛ
vyschnul.
Leã, jak se fiíká o jin˘ch a ãlovûk má b˘t
opatrn˘ to fiíkat o sobû, houÏevnat˘m ‰tûstí
pfieje, a k VánocÛm 2007 jsme dostali balíãek
od paní ·rámkové a v balíãku byla Vaculíkova
poslední kníÏka Hodiny klavíru vydaná v 2007.
Kdo je paní ·rámková, musím osvûtlit, aby ta
story s Vaculíkem mûla ‰mrnc.
V tom tristním jaru 2001, kdyÏ jsem v Ostravû
hledal nûjakou záchytnou síÈ pro chfiadnoucí
rodiãe, jsem potkal na sociálním úfiadu paní
Milenu, která byla velmi nápomocná, zamûfiila
mou pozornost, kam se patfií a po úmrtí rodiãÛ
mi napsala citlivou kondolenci k na‰í ztrátû a
fiádku soustrasti, Ïe nemohla zachránit, co se
zachránit nedalo. A dodnes si s paní
·rámkovou pí‰eme, protoÏe ona pí‰e rada a
já jakbysmet.
Jak Milena ·rámková vyhmátla mou
dlouhodobou zálibu ve sbírání a ãtení

Vaculíkov˘ch moudr˘ch textÛ? Optal jsem se
jí a dostal toto vysvûtlení: Vaculík pfiijel do
Ostravy pfiedãítat ze své nové kníÏky a taky
hrát na housle a zpívat. Paní ·rámková se
této kulturní besedy úãastnila a tam jí napadlo,
Ïe bych to asi chtûl.
Co dodat? Îe by se ·rámková Milena mûla
spí‰e jmenovat ·rámková Andûla? Jméno
Milena je zajisté milé jméno, ale tajnû
·rámkovou oslovuji Andûli.
Odeslal jsem Vaculíkovi gratulaci k
narozeninám, jak jsem se na zaãátku pfiiznal
a poãkám do konce prázdnin, jestli dostanu
do dvacáté prvé Vaculíkovy knihy tu dvacátou
prvou pohlednici jako záloÏku; a stále se
mám na co tû‰it.
Mimochodem je v Ïivotû ãlovûka líbeznûj‰í
pocit neÏ se na nûco tû‰it?

Ross Firla - Sudbury
***
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O Vancouveru trochu jinak
V minulosti jsem  jednou nebo dvakrát
sdûlil svoje pocity z mûsta, kde od roku
1981 Ïijeme. Zmínil jsem se o nûkter˘ch
zmûnách, které se v prÛbûhu tûch let
staly a které nebyly a nejsou vût‰inou k
mému potû‰ení. ·lo o pocity zcela
subjektivní, a ten obraz, z nedostatku
místa v tomto listû, nemohl b˘t dokonal˘.
Ale ãtenáfi pak si mohl pomyslet, Ïe kromû
Pacifiku, okolních hor, teplotnû  pfiijatelné
zimy a pûkného léta tady nic kloudného
není.

Takov˘ obraz ale není docela pfiesn˘.
NeboÈ ne v‰echny zmûny, k nimÏ na
tváfinosti a charakteristice Vancouveru  v
posledních 10 - 15 letech dochází, nejsou
jen ty neradostné, o nichÏ jsem se ve
struãnosti zmiÀoval. Dnes tedy pokus o
jakousi rovnováhu.

Pfiib˘vá tu nadále exotick˘ch, etnick˘ch
restaurací a bister s kvalitní kuchyní a
mnohdy i s nápadit˘m architektonick˘m
fie‰ením místa, coÏ pak ãiní posezení

pfiíjemnûj‰ím (tak to ale není v kaÏdém
pfiípadû).

Teì v‰ak mám na mysli ponûkud jiné
vûci neÏ dobré jídlo.

Ve Vancouveru je uÏ po léta  dostatek
Ïivé hudby a to jak klasické, tak velmi
dobrého, ba ‰piãkového jazzu. Kromû
vancouverského symfonického orchestru
velmi dobré úrovnû, hostuje tu v prÛbûhu
koncertní sezóny znaãn˘ poãet
vrcholn˘ch interpretÛ hudby komorní,
poãínaje slovutn˘m Beaux Art Triem a
jin˘mi komorními tûlesy (Tokyo String
Quartet, PraÏákovo kvarteto, Takácz
Quartet, Borodin Quartet a mnoho dal‰ích
stejnû proslul˘ch). Trvale tu pÛsobí Pacific
Baroque Orchestra vynikající úrovnû,
kromû souboru Pro Nova Esemble
pÛsobícího na na‰em Severním pobfieÏí
nûkolikrát v prÛbûhu hudební sezóny.
Vûru bohat˘ v˘bûr a mám dokonce pocit,
Ïe se tu dají sly‰et díla klasikÛ ne zcela
tak notoricky známá jaké zní Prahou pro

turistické ucho. Neménû znamenitá je
situace v oblasti hudby jazzové. Ve
Vancouveru Ïije a pÛsobí fiada
vynikajících jazzmanÛ, namátkou jen O.
Gannon a Bill Coon, skuteãnû vrcholní
jazzoví  kytaristé. AÏ do jeho skonu pfied
léty jsem se nemohl nabaÏit hry
vancouverského saxofonisty Frazer
McPhersona. Domovem jsou tu vynikající
zpûvaãky Karin Plato, Kate Hammett-
Vaughan a jiné, pianista Miles Black,
fenomenální hráã na bicí Dave Robbins.
Mnoh˘m,  kdyby tento list ãetli a ovládali
ãesk˘ jazyk se omlouvám se,  za
neuvedení jejich jmen z nedostatku místa,
které pan redaktor stfieÏí jak ostfiíÏ.

JiÏ právem proslul˘ je jazzov˘ bar Cellar
Jazz, kde za dobu jeho vlastnictví
vynikajícím saxofonistou Cory Webbem
vznikla fiada zajímav˘ch CD nahrávek.
(Snad jen z jisté je‰itnosti sdûluji, Ïe v
tomto podniku, ale tehdy je‰tû pod
vedením jiného majitele, jsme uvedli s

pfiítelem Ivanem Nagyem dvakrát  pásmo
jazzu a  poezie na Mezinárodním
jazzovém festivalu v roce 1994. Ivan
Nagy vynikající jazzov˘ pianista  se levou
rukou doprovázel na klavír  a v pravé mûl
zajímavou, jakoby postolionskou trubku
s podpisem D. Gillespieho. Tehdy hrál,
aÏ s neãekan˘m úspûchem, k akordové
progresi melodie a improvizace.) Krom
tohoto podniku existuje tu dost solidní
poãet jazzov˘ch dal‰ích barÛ.

Stejnû jako v jin˘ch kanadsk˘ch
mûstech i ve Vancouveru je rok co rok
pofiádán jiÏ zmínûn˘ Mezinárodní jazzov˘
festival, v jehoÏ historii objevují se ta
nejvût‰í jména jazzov˘ch muzikantÛ:
poãínaje O. Petersonem a konãe snad D.
Brubeckem (vystoupil opût letos, myslím,
Ïe ãtyfiiaosmdesátilet˘!) a mezi nimi je
dlouhá fiada dal‰ích  mistrÛ a mistryÀ
jazzu, D. MacKenna, M. Peyroux, E.
Bickert, S. Rollins, W. Marsallis, O. Jones
...to je neÏ pár jmen z bohaté fiady tûch,
ktefií vancouverské pfiíznivce jazzu sv˘m
umûním oblaÏili.

Pro milovníky swingu a Big Bandu má
na‰e mûsto orchestr fiízen˘ nestárnoucím,
dnes uÏ devadesátilet˘m Dal
Richardsem, kter˘ nenechává
zapomenout pamûtníkÛm stejnû jako
mlad‰ím pfiíznivcÛm orchestry G. Millera
nebo T. a J. Dorseyho.

TakÏe, ponûvadÏ hudba a to pfieváÏnû
jazzová, je mojí radostí, zmínûná hudební
‰tûdrost mûsta pomáhá mi (dosud)
vybalancovat onu fiadu jevÛ, dûjících se
mimo moje potû‰ení.

Nemohu se ale obejít bez závûru: dost
rád bych vûdûl, zda hudební ‰tûdrost
mûsta tû‰í i ty spoluobãany, ktefií byli
najati do sluÏeb technického oddûlení
na‰eho magistrátu, jmenovitû s úkolem
organizace pohybu vozidel po ulicích
mûsta. Uãinili jistá rozhodnutí a mû
pfiipadá, Ïe se tak stalo, kdyÏ byli pod
párou. NeboÈ jejich dílem je instalace
betonov˘ch ostrÛvkÛ uprostfied nejedné
ulice, které mají za úkol (jak mi bylo
vysvûtleno inÏen˘rem magistrátu, snad
otcem tohoto ne právû levného projektu)
zpomalit rychlost vozidel, neb v místû je
pfiechodová zebra. KdyÏ ale nikdo
nepfiechází, ostrÛvky v cestû  komplikují
jízdu, neboÈ v jejich  blízkosti jsou
zaparkovaná vozidla.

Stejnû kocourkovsk˘m ãinem je
malování tlust˘ch smûrovek na
vozovkách u nûkter˘ch kfiiÏovatek. Tento
zpÛsob pfiikazuje vozidlÛm jedoucím
rovnû vyãkat za tûmi, ktefií v pravém
proudu ze dvou mohli by v pfiípadû
prázdné vozovky kolmé, zaboãit v
souladu s pfiedpisy vpravo, ale nemohou,
neboÈ dobrák pfied nimi  jedoucí rovnû,
musí ãekat na zelenou. Lev˘ pruh mistfii
logiky vyznaãili na vozovce tlustou bílou
‰ipkou ohnutou pouze doleva.

Hola, ale vidím, Ïe uÏ si zase stûÏuji, aã
je to stíÏnost oprávnûná, to mi vûfite.
NeboÈ  nic neprospívá velkomûstu více,
neÏ usnadnûní pohybu vozidel v jeho
ulicích. Jistí ãlenové na‰eho magistrátu
zfiejmû tento prajednoduch˘ poÏadavek
nepochopili a to navzdory svému platu,
kter˘, domnívám se, není Ïebráck˘ ... a
jakoby zapomnûli, Ïe ve Vancouveru se
budou, bohuÏel, pofiádat za dva roky
olympijské hry. A to pfiece by mûlo nutit k
nemalé zodpovûdnosti a pouÏití selského
rozumu!

Nestalo se, snad proto, Ïe sedláci ve
Vancouveru neÏijí.

Vladimír Cícha - Vancouver
* * *
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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:

VLNA
Tfiídíln˘ dobrodruÏn˘ film reÏiséra J. Svobody s

J. Barto‰kou v hlavní roli.

Brainstorm
Témûfi sci-fi komedie reÏiséra J. Stracha

s I. Trojanem, R. Brzobohat˘m a I. Ch˘lkovou
VyÏádejte si bliÏ‰í informace.

oprávnûn˘ distributor
ãesk˘ch filmÛ uvádí
premierovû televizní

filmy a seriály âT

Za úãelem studia do Kanady kaÏdoroãnû
pfiicestuje více neÏ 130 000 zahraniãních
studentÛ. Kanaìané vûfií, Ïe kvalitní
vzdûlání je nejvût‰í devizou prosperující
spoleãnosti a kanadská vláda vûnuje do
vzdûlání druhou nejvût‰í ãást rozpoãtu ve
srovnání se zemûmi G8. Kanad‰tí studenti
se pravidelnû umisÈují na nejvy‰‰ích
pfiíãkách ve v˘sledcích mezinárodních
srovnávacích testÛ PISA zemí OECD.
Studijní poplatky v Kanadû patfií v porovnání
s ostatními anglicky mluvícími zemûmi jako
jsou USA, Austrálie ãi Velká Británie mezi
nejniÏ‰í. Informace o kanadském
vzdûlávacím systému naleznete na
www.studycanada.ca.

Jazykové ‰koly
Díky tradici dvojjazyãnosti vyvinuly
kanadské ‰koly jedny z nejvyhle-
dávanûj‰ích jazykov˘ch programÛ
francouz‰tiny i angliãtiny na svûtû.
Mezinárodní studenti si tak mohou vybírat
z nepfieberného mnoÏství v‰eobecn˘ch a
obchodnû zamûfien˘ch jazykov˘ch kurzÛ,
nebo mohou získat certifikát uãitelÛ tûchto
jazykÛ. Jazykové kurzy nabízejí kromû
soukrom˘ch jazykov˘ch ‰kol také v‰echny
univerzity a colleges (druh pomaturitních
vzdûlávacích institucí v Kanadû hojnû
roz‰ífien˘ a vyhledávan˘). V‰echny tyto
instituce studenty pfiijímají v prÛbûhu celého
roku a na rÛznou délku studia. Pokud se
rozhodnete studovat jazyky v Kanadû,
pfiedem si vyberte provincii a mûsto, kde
chcete kurzy absolvovat. Následující tfii
organizace sdruÏují soukromé a vefiejné
jazykové ‰koly, které splÀují pfiedepsané
standardy a kvalitu v˘uky:
w w w . l a n g c a n a d a . c a ,
www.languagescanada.ca,
www.capls.ca.

Studium na univerzitû
Abyste se mohli lépe rozhodnout, kter˘
konkrétní studijní program na kanadsk˘ch
institucích zvolit, podívejte se v první fiadû na
internet. Vynikajícím zdrojem informací o
kanadsk˘ch univerzitách vãetnû propojení na
webové stránky v‰ech kanadsk˘ch univerzit
je vládní portál, kde pomocí nûkolika
interaktivních krokÛ mÛÏete nalézt ‰kolu i
obor odpovídající va‰im poÏadavkÛm. S
pfiijímající kanceláfií vybrané univerzity zaãnûte
komunikovat nejlépe rok pfied plánovan˘m
zaãátkem studia. www.edu-canada.gc.ca

Distanãní stadium
Díky historické i geografické specifiãnosti
Kanady patfií kanadské internetové a distanãní
stadium ke svûtové ‰piãce. Velká vût‰ina
kanadsk˘ch univerzit nabízí nûkteré ze sv˘ch
kurzÛ dálkovou formou. Pod oznaãením
Kanadská virtuální univerzita se skr˘vá
skupina kanadsk˘ch vysok˘ch ‰kol která
nabízí více neÏ 300 diplomÛ a certifikátÛ a 2
500 dálkov˘ch kurzÛ. V roce 2007 jejich sluÏeb
vyuÏilo pfies 100 tisíc studentÛ. www.cvu-
uvc.ca

Uznávání zahraniãních diplomÛ
KaÏdá kanadská ‰kola stanovuje své vlastní
poÏadavky na pfiijetí ke studiu. Pro informaci,
jestli va‰e dosavadní vzdûlání splÀuje
poÏadavky pfiedepsané kanadskou ‰kolou
musíte kontaktovat pfiijímací kanceláfi
vybrané kanadské ‰koly. Pokud chcete
získat obecnou informaci, jak bude va‰e
dosaÏené mezinárodní vzdûlání v Kanadû
ohodnoceno, obraÈte se na nûkterou z
kanceláfií posuzující zahraniãní diplomy.
Tato sluÏba je zpoplatnûná a má ãistû
informativní, nikoli závazn˘ charakter, takÏe
univerzity nemají povinnost se jím fiídit.
www.cicic.ca

Náklady na studium
V˘‰e ‰kolného se li‰í v závislosti na ‰kole i
na provincii, ve které chcete studovat. K
tûmto poplatkÛm je potfieba pfiiãíst náklady
na Ïivobytí (ubytování, stravování, knihy,

kapesné atd.). PrÛmûrné náklady na
ubytování na koleji ãiní 3 000-7 500 CAD na
‰kolní rok, spoleãn˘ pronájem bytu vychází
pfiibliÏnû na 250-700 CAD mûsíãnû. Celkové
náklady (vãetnû ‰kolného a nákladÛ na
ubytování) lze vyãíslit na 15 000 aÏ 25 000
CAD roãnû. www.edu-canada.gc.ca

Vízové poÏadavky
pro studenty

Pokud se rozhodnete v Kanadû studovat déle
neÏ 6 mûsícÛ, musíte získat pfied odjezdem
studentské oprávnûní na vízovém oddûlení
Velvyslanectví Kanady ve Vídni. Potfiebné
informace o náleÏitostech Ïádosti, vãetnû
formuláfie, naleznete na internetov˘ch
stránkách http://geo.international.gc.ca/
c a n a d a - e u r o p a / a u s t r i a / s e r v i c e s /
study_permits-en.asp. Budete-li pfiijati ke
studiu v provincii Québec, musíte pfied
podáním Ïádosti ve Vídni získat tzv. CAQ
(Quebec Application Certificate), kter˘ vydává
quebecké fieditelství pro doãasnou imigraci
(Direction de l’immigration temporaire) v
Montrealu. Podrobnosti o formalitách
spojen˘ch se Ïádostí o CAQ získáte na
stránkách www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/
etudiants/demande-admission/index.html.
Zahraniãní studenti, ktefií se rozhodnou
prodlouÏit svÛj studijní pobyt, musí poÏádat
nejménû 2 mûsíce pfied uplynutím doby
platnosti jejich souãasného studentského
oprávnûní u kanadského imigraãního centra
ve Vegreville v Albertû. www.cic.gc.ca

Stipendia pro mezinárodní studenty
Na federální úrovni je pro ãeské studenty
nebo absolventy dostupná jen velmi malá
finanãní pomoc. KaÏdá univerzita v‰ak nabízí
vlastní individuální nebo provinãní stipendia. -
velmi dobr˘ pfiehled o dostupn˘ch stipendiích
pro mezinárodní studenty je k dispozici na
w w w . s t u d y c a n a d a . c a / a u s t r a l i a /
scholarships_schools.htm. Jedním z
nej‰tûdfiej‰ích dárcÛ je provinciální vláda
Ontaria, která nabízí 60 míst vynikajícím
zahraniãním studentÛm (http://osap.gov.on.ca).
Kromû toho soukromé nadace vypisují stipendia
pro nadané studenty - doporuãujeme sledovat
stránky programu J. Sauvé
(www.sauvescholars.org) a nadace. P. E.
Trudeaua (www.trudeaufoundation.ca). V
pfiírodovûdn˘ch a inÏen˘rsk˘ch oborech jsou pro
postdoktorandy k dispozici dva typy stipendií
(www.nserc.ca, www.nrc.ca). Koneãnû v
oblasti kanadsk˘ch studií mohou zahraniãní
doktorandi Ïádat o pobytová v˘zkumná
stipendia (www.iccs-ciec.ca). V neposlední
fiadû doporuãujeme sledovat Kanadskou
mozaiku, kde pravidelnû informujeme o novû
vypisovan˘ch stipendiích.

Práce pro mezinárodní studenty
Bez pracovního oprávnûní, mohou
mezinárodní studenti pracovat pouze v rámci
‰kolního areálu (tzv. work on-campus).
Zahraniãní studenti denního studia nûkteré z
autorizovan˘ch pomaturitních ‰kol, zejména
v provinciích Québec, Manitoba a Nov˘
Brun‰vik, mohou bûhem studia poÏádat o
pracovní povolení k zamûstnání i mimo areál
‰koly (tzv. off-campus work permit). Tento typ
pracovního povolení není vydáván pro studijní
pobyty krat‰í neÏ 6 mûsícÛ. Studenti, ktefií
promovali na nûkteré z vefiejnû financovan˘ch
pomaturitních ‰kolách v metropolitních
mûstech Vancouver, Montreal a Toronto, s
nabídkou na práci ve vlastním studijním oboru,
mohou získat roãní pracovní povolení (tzv.
post-graduation employment). Mladí lidé ve
vûku 18-35 let, ktefií chtûjí je jet do Kanady na
krat‰í dobu neÏ 180 dní a nav‰tûvovat jazykové
nebo veãerní kurzy a zároveÀ si pfiivydûlat,
mohou poÏádat o pracovní povolení v rámci
tzv. programÛ mobility mládeÏe
(www.canada.cz). Pfiehled o v‰ech
podmínkách pro pracující studenty je k
dispozici na www.cic.gc.ca/english/study/
work-opps.html.

Kanadskou mozaiku pfiiprvuje
Kanadské velvyslanectví v Praze.

www.kanada.cz

Proã studovat právû v Kanadû?

The

Freedombound
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âunkÛv audit odkryl nové
pochybnosti

Praha-právo/Radka Kováfiová-Audit financí
vicepremiéra a ‰éfa lidovcÛ Jifiího âunka sice
staãil premiéru Mirku Topolánkovi (ODS) k
tomu, aby vicepremiéra ponechal ve vládû,
souãasnû ale vynesl na svûtlo nové
pochybnosti.

Detektivové spoleãnosti Kroll totiÏ nena‰li
dÛkazy pro âunkovu údajnou korupci, na
druhou stranu v‰ak zjistili, Ïe âunek se mohl
pohybovat na hranû zákona.

MoÏn˘ch daÀov˘ch únikÛ se âunek mohl
dopustit v první polovinû devadesát˘ch let,
kdy pracoval jako bezpeãnostní technik ve
Zbrojovce Vsetín. V té dobû zároveÀ vstoupil
do regionální politiky a stal se aktivním ãlenem
KDU-âSL.

Podle detektivÛ Krollu âunek zaãal lobbovat
pro zbrojovku na ministerstvu obrany, které
uÏ v té dobû vedli lidovci.

Tehdej‰í fieditel Zbrojovky Vsetín Karel
Danãák detektivÛm fiekl, Ïe âunek mûl dobré
kontakty na vládní úrovni a ãasto cestoval do
Prahy informovat ãleny vlády o situaci ve
zbrojovce, která se právû zaãala pot˘kat s
problémy.

Jednat mûl s tehdej‰ím lidoveck˘m
námûstkem Miroslavem Kalouskem, ten ale
popfiel, Ïe s âunkem o zbrojní zakázce mluvil.

„âunek se podílel na úsilí zbrojovky získat
vládní zakázku na v˘robu kanónu Plamen
urãeného pro ãeské vojenské letadlo L-159,“
uvádí se v‰ak ve zprávû Krollu. Hodnota
zakázky pfiitom mûla b˘t 1,3 miliardy korun a
zbrojovka ji získala v záfií 1995.

Místo odmûn pak âunek mohl dostávat
velkorysé náhrady za cestovní náklady, ty se
ov‰em nedaní. Podle Danãáka také dostával
stejnû jako dal‰í zamûstnanci prémie v
hotovosti.

âunek pobírání náhrad cestovného nepopírá,
jejich v˘‰i ov‰em nesdûlil. Sám Danãák na
dotaz Práva vãera fiekl, Ïe âunkovi mohly b˘t
za ãtyfii roky, kdy ho posílal na sluÏební cesty,
vyplaceny statisíce korun.

„Firmû Kroll jsem sdûlil, jak˘ byl
mechanismus proplácení cestovních náhrad
i odmûn a kde by mûly b˘t archivovány úãetní
doklady, ze kter˘ch se dá dohledat ãástka

vztahující se ke Zbrojovce Vsetín,“ sdûlil Právu
Danãák.

Navíc podle nûho mûl mít âunek pfiíjmy z
dal‰ích sluÏebních cest, na které ho vysílali
jiní vedoucí.

Václav Láska z Transparency International
uvedl, Ïe pokud by náhrady byly neúmûrnû
vysoké, ‰lo by o trestn˘ ãin krácení danû. Ten
uÏ je nyní ale promlãen˘.

Láska také upozornil, Ïe pokud byly âunkovy
pfiíjmy vy‰‰í, je otázka, zda mûla jeho rodina
pobírat sociální dávky.

„Cestovní náhrady nemohou b˘t plusov˘
pfiíjem, jsou náhradou za v˘daje. Proto taky
nejsou danûné. Pokud nûkdo nûco takového
naznaãuje, Ïe ty náhrady byly daleko vy‰‰í
neÏ skuteãné v˘daje, pak se jedná o daÀov˘
únik,“ fiekl âTK.

V auditu se také hovofií o tom, Ïe âunek
získal dal‰í peníze z podnikatelsk˘ch aktivit,
ov‰em jestli o tûchto pfiíjmech vûdûly ãeské
úfiady, není zatím jasné. Sám âunek, kter˘ je
v souãasné dobû na dovolené v Chorvatsku,
vãera nebral Právu mobilní telefon.

Kromû âunkov˘ch pfiíjmÛ se audit vûnoval i
klíãové otázce, která mohla vysvûtlit, zda
existoval motiv pro údajn˘ pÛlmiliónov˘
úplatek. TotiÏ zda byl prodej bytÛ ze
zkrachovalé Zbrojovky Vsetín v˘hodn˘ pro
mûsto a zda nebyla naopak zv˘hodnûna firma
H&B Real Petra Hurty.

„Jsou jisté náznaky, Ïe spoleãnost H&B
Real mohla získat neoprávnûnou v˘hodu,“
konstatují detektivové Krollu ve své zprávû.

Firma mûla napfiíklad proti konkurenãní
jindfiichohradecké spoleãnosti COOP Therm
pfiístup na zásadní jednání vsetínského
mûstského zastupitelstva, které v roce 1999
hledalo partnera pro prodej bytÛ. Radní
nakonec vybrali právû H&B Real.

Vstfiícnû se vÛãi firmû zachoval i znalec,
kter˘ podle Krollu provedl fiadu neobvykl˘ch
úãetních rozhodnutí, a sníÏil tak hodnotu
spoleãnosti Vsetínské byty, jejíÏ podíl mûsto
prodalo Hurtovi.

Detektivové se pozastavují nad tím, Ïe do
ceny nebyla zahrnuta hotovostní rezerva ve
v˘‰i témûfi 12 miliónÛ korun, která byla urãena
na opravy prodan˘ch domÛ. âunek se hájil,
Ïe ve skuteãnosti ne‰lo o reálné peníze, ale
jen o legální úãetní operaci.

Pfiesto Kroll nezískal dÛkazy pro to, Ïe se
âunek na tomto obchodu nûjak obohatil.
Nájemníci také získali byty se slevou.

Auditofii se také pustili do v˘povûdi tehdej‰í

âunkovy sekretáfiky na vsetínské radnici
Marcely Urbanové. Ta tvrdila, Ïe âunek
pfievzal úplatek ve své kanceláfii 11. února
2002 dopoledne.

ManÏelka Hurty, která mu mûla ãástku
pfiedat, v‰ak pÛlmilión vybrala z úãtÛ firmy aÏ
odpoledne. TatáÏ ãástka pfiitom byla uloÏena
stejn˘ den do pokladny spoleãnosti H&B Real.

Kroll se pozastavuje nad tím, proã Urbanová
v‰e oznámila na policii aÏ s nûkolikalet˘m
zpoÏdûním. Její v˘povûì povaÏuje za
nevûrohodnou. Urbanová s takov˘mi
argumenty nesouhlasí.

***
Závûry auditu * Hodnovûrné dÛkazy o korupci

nejsou. * âunek mûl v 90. letech vût‰í pfiíjmy,
neÏ zjistila policie. * Lobboval za Zbrojovku
Vsetín na lidoveckém ministerstvu obrany. *
Dostával ‰tûdré náhrady cestovného. * Není
dÛkaz, Ïe by se obohatil pfii prodeji bytÛ ve
Vsetínû. * Spoleãnost H&B Real mohla b˘t
neoprávnûnû zv˘hodnûna.

***

Topolánek na OH pojede,
ale ne na zahájení

Praha-právo (zr, znk) Premiér Mirek
Topolánek se rozhodl, Ïe se zúãastní letních
olympijsk˘ch her v Pekingu. Nepojede na
jejich slavnostní zahájení 8. srpna, ale 13.
srpna odletí podpofiit ãeské sportovce.
V âínû zÛstane zhruba tfii dny, oznámil na

vãerej‰í tiskové konferenci. Uvedl, Ïe do âíny
jede na pozvání âeského olympijského
v˘boru, ãínské pozvání nadále odmítá.
Na jafie pfiedseda vlády fiekl, Ïe se

slavnostního zahájení her nezúãastní. Proti
tomu, aby byl u startu olympiády, se jiÏ dfiíve
vyslovila vût‰ina ministrÛ jeho vlády. Na
ceremoniál nepojedou ani dal‰í domácí a
zahraniãní politici, ktefií tím chtûjí dát najevo
nespokojenost se stavem lidsk˘ch práv v
âínû. Ale napfiíklad americk˘ prezident George
Bush a francouzsk˘ prezident Nicolas Sarkozy
u slavnostního zahájení her v Pekingu budou.
Topolánek fiekl, Ïe ve‰keré náklady jeho

cesty bude hradit âesk˘ olympijsk˘ v˘bor.
Poletí bûÏnou leteckou linkou se synem, jemuÏ
bude náklady platit sám. Do âíny odletí 13.
srpna, vracet by se mûl zhruba 18. srpna.
„Budu tam, kdyÏ si odpoãítáme cestu, myslím
tfii ãisté dny,“ fiekl.
Mezinárodní organizace pro ochranu lidsk˘ch

práv na politiky z celého svûta naléhají, aby
ceremoniál bojkotovali, a dali tak âínû najevo

nesouhlas s tím, jak se vypofiádala se situací
v Tibetu.
Topolánek fiekl, Ïe ho o úãast na hrách

poÏádal âesk˘ olympijsk˘ v˘bor s tím, aby
podpofiil ãeské sportovce. „Já jsem v reakci
na události v Tibetu odmítl jet a zru‰il jsem
svou cestu na zahájení olympijsk˘ch her a na
tom trvám. Z tohoto rozhodnutí jsem
neustoupil,“ prohlásil premiér.
Své rozhodnutí oznamoval poté, co se se‰el

se ãlenem komise sportovcÛ Mezinárodního
olympijského v˘boru Janem Îelezn˘m.
Nûkdej‰í olympijsk˘ vítûz TopolánkÛv krok
ocenil. Premiérovi na spoleãné tiskové
konferenci pfiedal dres ãeského olympijského
t˘mu.
Také pfiedseda kabinetu je pfiesvûdãen o

tom, Ïe sportovci, ktefií se pfiipravují na
olympiádu pût let, si zaslouÏí, aby je jejich
premiér v zahraniãí podpofiil. „Proto jsem to
pozvání pfiijal,“ uvedl.
Podle Topolánka se pÛvodnû pfiedpokládalo,

Ïe na zahájení olympiády pojede prezident
Václav Klaus. Ten se ale nedávno podrobil
operaci kyãle a do Pekingu nejede. „V
momentû oznámení jeho operace jsem tuto
roli pfievzal já. Jedná se o vrcholné
pfiedstavitele státu. V tomto pfiípadû já
reprezentuji vládu a o Ïádném dal‰ím pozvání
pro nikoho nevím,“ uvedl premiér na dotaz,
zda do âíny zamífií je‰tû nûjak˘ dal‰í ãlen jeho
kabinetu.
Zahajovacího ceremoniálu se zúãastní

napfiíklad francouzsk˘ prezident Sarkozy,
japonsk˘ pfiedseda vlády Fukuda, americk˘
prezident Bush. Zahájení naopak neuvidí
britsk˘ ministersk˘ pfiedseda Brown, nûmecká
kancléfika Merkelová, pfiedseda kanadské
vlády Harper nebo premiér Polska Tusk.

***

Denní kronika

17. 7. 2008
Ficovu stranu volia v‰etky

skupiny obyvateºov.
Okrem Maìarov a bohat˘ch

BRATISLAVA-sme/ Monika Tódová-To, Ïe Smer
nevolia ‰tudenti, Bratislavãania alebo
podnikatelia, je m˘tus. Posledné prieskumy
‰tatistického úradu aj agentúry MVK ukázali, Ïe
strana premiéra Roberta Fica má podporu takmer
u v‰etk˘ch skupín voliãov. Len dve sú v˘nimkou.
Prvou sú voliãi maìarskej národnosti. Smer

volí iba sedem percent z nich. Druhou skupinou,
kde by Smer nevyhral a jedinou, kde by ho
porazila SDKÚ, sú voliãi s mesaãn˘m ãist˘m
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âeská a slovenská televize
na internetu!

príjmom nad 30 tisíc a takí, ktorí svoju domácnosÈ
povaÏujú za veºmi dobre zabezpeãenú.
Smer je podºa ‰tatistického úradu najsilnej‰í v

Pre‰ovskom, Îilinskom a Trenãianskom kraji a
prieskum MVK ukázal, Ïe by síce tesne, ale
predsa vyhral aj v v Bratislave, kde v posledn˘ch
voºbách vyhrala SDKÚ.
Najviac premiéra volia ºudia od 20 do 29 rokov

zo stredne veºkého mesta. Neplatí teda ani
m˘tus, Ïe Smer najviac volia dôchodcovia,
ktor˘m sa strana snaÏí zavìaãiÈ zvy‰ovaním
dôchodkov a vianoãn˘mi príspevkami. Ich
podpora je oproti preferenciám podpriemerná -
pod ‰tyridsaÈ percent.
Pan ·vec zo ‰tatistického úradu hovorí, Ïe to

môÏe byÈ aj t˘m, Ïe mladí sú spokojní a naopak
dôchodcovia veãne nespokojní. Dokazuje to
podºa neho, Ïe vianoãné príspevky aÏ tak
nezaberajú.
ëal‰í m˘tus je, Ïe Smer nevolia vysoko‰kolsky

vzdelaní ºudia. Volilo by ho aÏ 38,5 percenta zo
v‰etk˘ch vysoko‰kolákov. Îiadna iná strana
toºko voliãov medzi vysoko‰kolákmi nenájde.
Je to síce podpriemer oproti Ficov˘m

preferenciám, no poãtom oveºa viac ako má
SDKÚ, kde zase vysoko‰koláci predstavujú
nadpriemer oproti preferenciám.
Najv˘raznej‰iu podporu má Smer podºa

agentúry MVK medzi ºuìmi s maturitou.
V˘raznej‰ie vie tieÏ osloviÈ rozveden˘ch, menej

vdovcov. Podºa vierovyznania najviac Fica
podporujú obãania, ktorí sa neoznaãujú za
veriacich ãi ateistov, teda sú niekde v strede.
Medzi voliãmi Smeru sú hlavne ºudia, ktorí sa

oznaãujú za ºavicovo orientovan˘ch.
Podºa posledného prieskumu ‰tatistického

úradu by Smer mohol vo voºbách získaÈ 48,5
percenta, ão je 76 mandátov v parlamente. Na
vládnutie by tak Fico nepotreboval ani
koaliãného partnera.
‰tatistick˘ úrad zverejnil prieskum

dôveryhodnosti politikov. U vládnych dôvera
narástla, opoziãn˘m klesla.
Ficovi od júna stúpla podobne v˘razne ako

preferencie o viac ako päÈ percent na 38,4 v júli.
Je stále najdôveryhodnej‰ím politikom. O 5,7
percenta stúpol aj prezident Ivan Ga‰paroviã.
Predsedovi SNS Jánovi Slotovi stúpla o 2,5
percenta. O málo stúpla aj lídrovi HZDS
Vladimírovi Meãiarovi.
·éfovi SDKÚ Mikulá‰ovi Dzurindovi klesla z

4,4 na 3,8 percenta.
Premiérovi teraz ide karta

***

McCain si nev‰imol rozpad
âeskoslovenska

WASHINGTON, BRATISLAVA-sme/Juraj Koník -
Bol to záÏitok, o ktorom budem rozprávaÈ svojim
vnúãatám, povedal pred siedmimi rokmi John
McCain po stretnutí s Václavom Havlom v Prahe.
âesko mu v‰ak r˘chlo vy‰umelo z hlavy a hovorí
o Àom ako o âeskoslovensku.
„Bol som znepokojen˘ niektor˘mi krokmi Ruska

v posledn˘ch dÀoch. Jedn˘m bolo zníÏene
dodávok ropy pre âeskoslovensko,“ povedal v
nedeºu vo vysielaní CNN. Chybu zopakoval aj o
deÀ neskôr.
Tlaãové oddelenie jeho kampane sa pokúsilo

omyl v prepise zahladiÈ a namiesto
âeskoslovenska písalo o âeskej republike.
Neskoro. McCain podºa americk˘ch médií sám
spochybnil svoje slová o tom, Ïe je v zahraniãnej
politike skúsenej‰í ako jeho v˘razne mlad‰í súper
Barack Obama.
Arizonskému senátorovi uniká zánik

âeskoslovenska uÏ od jeho rozdelenia v roku
1993. McCain podºa blogu Huffington Post
navrhoval roz‰írenie NATO o âeskoslovensko
rok po jeho rozpade. Washington Post ho pri
rovnakej chybe nachytal v roku 1999.
Nepouãil sa ani potom, ako si z neho za to

uÈahoval prezident George Bush. „Skú‰ajú ma zo
znalostí svetov˘ch lídrov. Ale John McCain hovorí
nieão o ãeskoslovenskom veºvyslancovi,“ povedal
Bush poãas prezidentskej kampane v roku 2000.
S McCainom súperili o republikánsku nomináciu.
McCain sa v podstatn˘ch záleÏitostiach

zahraniãnej politiky v kampani sekol viackrát.
Pom˘lil si napríklad Irak s Iránom a sunnitov so
‰iitmi.
Americkú blogerskú komunitu McCainove chyby

vyprovokovali k zostaveniu zoznamu omylov
oboch kandidátov na prezidenta. Viackrát
rozprával do vetra aj Barack Obama.
Blog televízie MSNBC napríklad pripomína

Obamovo vyhlásenie, Ïe jeho star˘ otec bol v
skupine, ktorá na konci druhej svetovej vojny
oslobodila Osvienãim. I‰lo v‰ak o Buchenwald, do
Osvienãimu sa dostali Sovieti.
Tvrdil aj, Ïe jeho otcovi do Spojen˘ch ‰tátov

pomohol Kennedy a Ïe jeho rodiãia sa zoznámili
pri protestnom pochode, ktor˘ sa v‰ak konal aÏ
‰tyri roky po jeho narodení.
Najviac na internete boduje video, v ktorom s

istotou vypoãítava, Ïe Spojené ‰táty majú 57
‰tátov. O sedem viac ako v skutoãnosti.
Komentátori vyvodzujú jasn˘ záver - ani s

odchodom Georgea Busha z Bieleho domu sa
novinársky lov na jazykové po‰myknutia
najsilnej‰ieho muÏa planéty nekonãí.

***



12   satellite  1-416 July 24, 2008Tennis

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

Danforth Ave.Bloor St. W

B
ro

ad
vi

ew
 A

ve
.

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

O
ss

in
gt

on
 A

ve
.

Pohádka o novém wimbledonském králi, ãínské panence i ãeské lovestory
Nadal hrdinou finále snÛ

Od na‰eho zpravodaje z Wimbledonu Jaroslava Kirchnera
Svût má nového krále. Tedy tenisov˘ svût. A je logické, Ïe si korunu nasadil na nejv˘znamnûj‰ím turnaji, kter˘ tato planeta má. V jihozápadním pfiedmûstí Lond˘na,
které se naz˘vá Wimbledon, a kde se o nejvy‰‰í mety na dvorcích, jeÏ pokr˘vá nizouãká tráva, bojuje uÏ od roku 1877! A stejnû jako v pohádce tomu nemohlo b˘t jinak
neÏ, Ïe nov˘ král pfii‰el ze zemû, kde panuje opravdové království. Ostatnû jeho triumfu ãlenové ‰panûlské královské rodiny nad‰enû pfiihlíÏeli. Pochází z proslunûné
Mallorky, je mu teprve dvaadvacet a jmenuje se Rafael Nadal.

Pfied ním wimbledonské Ïezlo tfiímal o pût
let star‰í ·v˘car Roger Federer. Dokonce
tak pevnû, Ïe od roku 2003 na zdej‰í trávû
pûtkrát za sebou nena‰el pfiemoÏitele.
Nutno zdÛraznit, Ïe jak Federer, tak i
Nadal, jsou suverény souãasného
svûtového tenisu. Zatímco Federer v ãele
svûtového Ïebfiíãku figuruje nepfietrÏitû uÏ
od 2. února 2004, tfiebaÏe se pofiadí podle
aktuálních v˘sledkÛ mûní kaÏd˘ t˘den,
Nadal je dvojkou od 25. ãervence 2005. A
wimbledonské finále proti sobû letos
odehráli uÏ potfietí. Takovou nadvládu dvou
hráãÛ nad ostatními tenisová historie
nepamatuje.
A jejich leto‰ní finále mûlo náboj nejvy‰‰í.

Po dvou setech se zdálo, Ïe Federer
tentokrát nemá ‰anci. Nadal v nich byl
mnohem v˘bu‰nûj‰í, rychlej‰í a svou
dûlovou levaãkou soupefie tlaãil do
bekhendu a rozbûhával ho, jak se dalo. Po
pfiestávce zpÛsobené de‰tûm se ale karta
otoãila. Federer podstatnû zlep‰il servis a
jeho údery opût dostaly nádech geniality.
V tie-breaku ãtvrtého setu odvrátil dva
meãboly a tfietí neuvûfiiteln˘m
bekhendov˘m returnem za stavu 7:8 v
rozhodujícím pátém setu. Ale nakonec
pfiece jen po ãtyfiech hodinách a 48
minutách kapituloval. V té chvíli bylo uÏ
témûfi pÛl desáté veãer... V˘sledek 6:4,
6:4, 6:7, 6:7, 9:7 ve prospûch Nadala
zÛstane v tenisov˘ch análech navÏdy
zapsán tuãn˘m písmem. A k nûmu
pfiívlastek nejdel‰ího i nejkvalitnûj‰ího
wimbledonského finále!!!
“V posledním gamu jsem uÏ nic nevidûl.

Kdybych b˘val nepromûnil ãtvrt˘ meãbol a
Roger vyrovnal na 8:8, muselo by se
pokraãovat aÏ dal‰í den. CoÏ by bylo
brutální. V kaÏdém pfiípadû to byl mÛj
nejlep‰í a nejemocionálnûj‰í zápas,” svûfiil
se ‰tûstím záfiící Nadal. Upfiímná slova
v‰ak sr‰ela rovnûÏ z úst poraÏeného:
“Ztratit titul na nejv˘znamnûj‰ím svûtovém
turnaji v momentû, kdy uÏ byla skoro tma,
je kruté. PovaÏuji to za nejtvrd‰í tenisovou

prohru v Ïivotû. Hor‰í uÏ pfiijít nemÛÏe...”
Federer sice stále zÛstává vedoucím

hráãem svûtového Ïebfiíãku ATP, av‰ak
rekord legendárního ·véda Bjorna Borga,
kter˘ v letech 1976 aÏ 1980 vyhrál
Wimbledon rovnûÏ pûtkrát za sebou,
nepfiekonal. Inu, i Borg pfii svém ‰estém
pokusu v roce 1981 se ve finále po
ãtyfisetovém boji musel sklonit pfied
Ameriãanem Johnem McEnroem. Pfiesto
rekordy a mezníky pfii leto‰ním
Wimbledonu padaly. Tfieba ten, Ïe poprvé
v otevfiené éfie profesionálního tenisu, která
se zaãala psát rokem 1968, se v turnajích
Grand Slamu, coÏ jsou kromû Wimbledonu
je‰tû Melbourne, PafiíÏ a Flushing Meadow,
do ãtvrtfinále probojovalo v‰ech osm
evropsk˘ch tenistÛ! Velk˘m pfiekvapením
byli pfiedev‰ím semifinalisté Rus Marat
Safin a Nûmec Rainer Schüttler.
Nûkdej‰í svûtová jedniãka Safin totiÏ pfiímo

nenávidí travnat˘ povrch. Nutno v‰ak
pfiipomenout, Ïe wimbledonská tráva je
na rozdíl od minulosti kaÏd˘m rokem
pomalej‰í a stejnû tak tomu bylo i tentokrát.
Právû Safin se postaral o nejvût‰í senzaci,
kdyÏ uÏ ve druhém kole vyfiadil
jednadvacetiletého Srba Novaka
Djokoviãe. Leto‰ní ‰ampión z Melbourne,
jehoÏ trénuje Slovák Marian Vajda a kter˘
mûl podle sázkafiÛ i ve Wimbledonu útoãit
na stupeÀ nejvy‰‰í, smutnû poznamenal:
“Tenisová sezóna je na rozdíl od jin˘ch
sportÛ moc dlouhá. Jsem nesmírnû
vyãerpan˘. Nikoliv fyzicky, n˘brÏ
psychicky.” Schüttler na sebe upozornil
vyrovnan˘m rekordem nejdel‰ího
wimbledonského utkání, kdyÏ v
pûtisetovém ãtvrtfinále doslova udolal
Francouze Arnauda Clementa po pûti
hodinách a dvanácti minutách!
JestliÏe muÏská dvouhra pfiinesla mnoho

pfiekvapení, pak v Ïenské konkurenci
nezÛstal kámen na kameni. VÛbec poprvé
v uÏ zmiÀované otevfiené éfie do‰lo k tomu,
Ïe ani jedna ze ãtyfi nejv˘‰e nasazen˘ch
hráãek pfii grandslamov˘ch turnajích

nepro‰la do ãtvrtfinále! Senzací to bylo
zvlá‰tû u prvních dvou nasazen˘ch
srbsk˘ch krajanek Djokoviãe Anny
Ivanoviãové a Jeleny Jankoviãové. Ale
totéÏ postihlo i Rusky Marii ·arapovovou
se Svûtlanou Kuznûcovovou. Naopak
cestu do ãtvrtfinále si premiérovû
proklestily dvû asijské tenistky - âíÀanka
Tie-Îeng a Tamarine Tagasugarnová z
Thajska.
Speciálnû Tie Îeng nebo-li ãínská

panenka, jak ji novináfii pfiekfitili a která to
po dlouhé odmlce zavinûné váÏn˘m
zranûním kotníku dotáhla aÏ do semifinále,
je velk˘m oÏivením souãasného tenisu.
Pfiiná‰í do nûho totiÏ hlubok˘ lidsk˘ nádech.
PfiestoÏe za svÛj postup mezi ãtyfii nejlep‰í
hráãky vydûlala 187500 liber, v kapse jí
nezÛstalo v podstatû nic! Kromû povinného
‰edesátiprocentního odvodu ãínské
tenisové asociaci zbytek sv˘ch penûz
vûnovala na tûÏce postiÏené území
Sichuanu. Kde nedávno pfii niãivém
zemûtfiesení zahynulo ‰edesát tisíc lidí,
dal‰ích sto miliónÛ obyvatel je bez domova
a odkud také Tie Îeng pochází. RovnûÏ
zdÛraznila: “AÏ se vrátím domÛ, budu se
je‰tû víc vûnovat charitû.”
Vítûzné taÏení âíÀanky zastavila teprve v

semifinále sedmadvacetiletá Serena
Williamsová, která se svou o rok star‰í
sestrou Venus v posledním desetiletí pfiímo
ovládla Wimbledon. Je to neuvûfiitelné,
ale od roku 2000 ãerné americké sestry
nejcennûj‰í trofej v Ïenské dvouhfie
pfienechaly pouze v roce 2004 Rusce Marii
·arapovové a 2006 Francouzce Amélii
Mauresmové. Do leto‰ka Serena zvítûzila
dvakrát a Venus ãtyfiikrát. A tfiebaÏe
tentokrát je aktuální Ïebfiíãek fiadil jen na
‰estou resp. sedmou pfiíãku, opût proti
sobû stály ve wimbledonském finále a to
uÏ poãtvrté. Je‰tû pfiedtím v‰ak jejich
extravagantní otec Richard Williams sbalil
kufry a nechal se sly‰et: “Z Lond˘na
odlétám. KdyÏ moje dcery bojují proti sobû,
tak mnû to rve srdce.”
Serena zaãala o tfiídu lépe. Ov‰em brzy

se pomûr sil zmûnil a naopak Venus se
radovala z vítûzství 7:5, 6:4. Experti si
logicky kladli otázku: Bylo to domluvené,
aby se Venus vût‰ím poãtem titulÛ zaskvûla
ve wimbledonsk˘ch statistikách? Tuto
situaci v˘stiÏnû okomentoval britsk˘ list
Sunday Mirror “Rozhodla rodina, aby
Venus získala pát˘ wimbledonsk˘ primát?
Zápas mûl agresivitu, bojovnost i drama
dobfie nabl˘skané opery v hlavním
vysílacím ãase...” AÈ uÏ to bylo jakkoliv, tak
pfied v˘kony Williamsov˘ch, které
zaãátkem první poloviny devadesát˘ch let
z ãerno‰ského gheta pfiímo vtrhly do
Ïenské svûtové ‰piãky a je‰tû koncem
první dekády 21. století v ní záfií, nutno
smeknout.
âesk˘ tenis, kter˘ se v minulosti py‰nil

mnoha slavn˘mi jmény, momentálnû na
takové pocty bohuÏel pom˘‰let nemÛÏe.
Jeho nejpfiednûj‰í interpreti spí‰e fie‰í
jakési lovestory. Oba Ïebfiíãkovû nejlep‰í
hráãi Radek ·tûpánek s Nicolou
Vaidi‰ovou se v posledních mûsících netají
sv˘m milostn˘m vztahem. Zvlá‰tû u
devatenáctileté Vaidi‰ové se jedná o
proces velmi citliv˘. Roze‰la se s matkou
i otãímem, ktefií ji vychovali také tenisovû

a najala si britského trenéra Davida
Felgata. V˘sledkovû ‰la hodnû dolÛ, ale v
prÛbûhu svého wimbledonského
úãinkování neustále opakovala, jak jí
v‰echny zmûny prospûly. Av‰ak i tak
zopakovala svÛj loÀsk˘ postup do
ãtvrtfinále, coÏ se za dan˘ch okolností
rozhodnû neãekalo. Tam ve tfiech setech
nestaãila na ãínskou panenka Tie-Îeng a
mohla konstatovat: “Jsem spokojená.
Kdyby mnû tohle pfied turnajem nûkdo
fiekl, nevûfiila bych mu.”
Ponûkud jin˘ názor ov‰em má poslední

ãeská vítûzka Wimbledonu ve dvouhfie z
roku 1998 Jana Novotná: “Nicole si musí
ujasnit, jestli chce hrát naplno tenis a dát
mu pfiednost pfied privátním Ïivotem.
ProtoÏe momentálnû tak tomu není!” A
Radek ·tûpánek? Ve druhém kole vstal z
mrtv˘ch proti dosud málo známému Srbovi
Viktoru Trockému, ale ve tfietím po je‰tû
vût‰í pûtisetové bitvû trvající ãtyfii hodiny a
14 minut podlehl Rusovi Michaelu
JuÏnému. Pfii odchodu z dvorce emotivnû
zdemoloval svou raketu a pozdûji chlapsky
pfiiznal: “V ‰atnû jsem vzteky rozmlátil i pût
zb˘vajících raket!” Na tfietí kolo dosáhli
také Tomá‰ Berdych, kter˘ se stále dává
dohromady po tûÏkém zranûní kotníku pfii
dubnovém ãtvrtfinále Davisova poháru v
Moskvû proti Rusku a Barbora Záhlavová-
Str˘cová. To v‰ak je na ãeské pomûry
málo...
A na závûr je‰tû zmínka o slovenském

tenisu, kter˘ také pamatuje lep‰í ãasy. Ve
dvouhrách nikdo ze slovensk˘ch zástupcÛ
nepfie‰el pfies druhé kolo. Zku‰en˘ lídr
Dominik Hrbat˘ mûl v‰ak smÛlu, protoÏe
hned v úvodním utkání narazil na obhájce
loÀského titulu Federera. A Daniela
Hantuchová, které kdysi ve svûtovém
Ïebfiíãku patfiilo páté místo, si o kolo pozdûji
vylámala zuby na Rusce Alici
Klejbanovové. Hantuchová v‰ak ve
Wimbledonu nastoupila po únavové
zlomeninû paty a více neÏ tfiímûsíãní herní
pfiestávce. TakÏe zábleskem slovensk˘ch
nadûjí se stala pouze ve dvouhfie juniorek
semifinálová úãast Romany Tabákové,
kterou vyfiadila pozdûj‰í vítûzka této
soutûÏe, ãtrnáctiletá Britka Laura
Robsonová. Mimochodem ta je teì na
Ostrovech opûvovaná a h˘ãkaná. Víte,
kdy naposledy vyuÏili brit‰tí tenisté
domácích kurtÛ k wimbledonsk˘m
triumfÛm ve dvouhrách? Mezi Ïenami
Virginia Wadeová v roce 1977 a mezi muÏi
Fred Perry dokonce aÏ v roce 1936...

***
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