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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.

Home - Domov

Margareta Hruza hledá domov. AlespoÀ ve
filmu. K tomu si pfiizvala dva kameramany,
Petra Koblovského a Jakuba ·imÛnka. Stfiih
Lucie Haladová a Toniãka Janková, hudba
Dominik Renã. Produkce Negativ - Pavel
Strnad.
Rok 1968 byl tak ponûkud zvlá‰tní. Na

rozdíl od let normalizace ho ãlovûk má v
hlavû den po dni, mûsíc po mûsíci. Byl
zvlá‰tní nejen tím, co se dûlo na politické
scénû, ale i tím, o ãem se hovofiilo. Byla zde
nadûje i zklamání. Sladká nejistota i
ochutnávání zakázaného ovoce svobody.
Najednou se otevfiely hranice. NezáleÏelo
na penûzích. V bance mu vymûnili pár
‰estákÛ, ale uÏ staãilo zvednout palec a
mífiit na DomaÏlice a najednou zastavil
náklaìák, kter˘ vezl dfiíví do sousední
vesnice v Bavorsku a pak jiÏ byly reklamy
na Coca-Colu, v˘lohy pfieplnûné zboÏím.
Bylo to zajímavé, ale nic víc, kvÛli tomu se
pfiece neodcházelo. Po cestách do Anglie,
Francie, Holandska a Nûmecka jsme se
vraceli domÛ, protoÏe tam byl ná‰ domov,
na‰i sourozenci, na‰i rodiãe, na‰i pfiátelé,
na‰e ulice, klub, kterému jsme fandili…
Nezvyklá svoboda vtrhla i do sdûlovacích

prostfiedkÛ. Diskutovalo se o vedoucí úloze
strany, o moderním umûní, o literatufie, ale
i o sexu… V Jablonci zaãali se stript˘zem,
kter˘ se rychlostí svûtla pfienesl i do
Vodiãkovy ulice, kde byla obrovská reklama
Krása bez závoje.
Mûnily se i vztahy mezi lidmi. Vznikaly

nové vazby, které záleÏely na momentální
situaci. Lidé se rozcházeli, odcházeli do
emigrace. Doposud prostor jim dan˘ a
vyhrazen˘ byl nahrazen volbou. Po krátkou

dobu se lidé mohli rozhodnout mezi emigrací
a Ïivotem bez domova a Ïivotem doma, ale
bez svobody. Margaretiny rodiãe se rozhodli
v roce 1969 pro Norsko. Jednu z nejhezãích
zemí v Evropû, ale zároveÀ pro zemi, která
je limitována. Podobnû jako v dal‰ích
evropsk˘ch zemích nelze udûlat kariéru
jako tfieba v Americe. Matka znovu emigruje,
tentokrát do Los Angeles, do Hollywoodu.
Dospívající Margareta je bez domova,

vykofienûná, pohybuje se mezi Norskem,
âeskem, kam se navrátila svoboda a
Amerikou.
Po letech, jiÏ jako dospûlá Ïena, se snaÏí

analyzovat situaci. Zjistit, jestli ãlovûk vÛbec
domov potfiebuje a kde to je. Pokou‰í se
znovu zabydlet v Oslu, kde má pfiítele i
urãité zázemí. Zjistit, kde mají domov její
rodiãe.
Pfii této anal˘ze hovofií s rodiãi. Otázkou

je, jestli by k tûmto rozhovorÛm do‰lo bez
kamery. Jestli je to bûÏn˘ proces, kdy
dospûlí lidé se ptají na urãité otázky sv˘ch
rodiãÛ a jestli by si rodiãe udûlali ãas, i
kdyby zde nebyla kamera a jestli bez ní by
tak pfiesnû a stejnû zdÛvodÀovali svá
rozhodnutí, která udûlali pfied rokem, ãi
ãtyfiiceti nebo pûtadvaceti léty. Skuteãností
je, Ïe v‰ichni vypadají naprosto pfiirozenû.
PfiestoÏe mluví ãesky, jejich fieã je
poznamenaná dlouhou emigrací.
Dosáhli urãitého úspûchu, ale ztratili

domov. Film zÛstává otevfien˘. Margareta
se vrací do Prahy, ale nalezne tam svÛj
domov? Má nadûji.
Maìarsk˘ reÏisér István Szabó se v roce

1970 pokusil ve filmu Sázka na iluze ukázat
rozdílnost dvou svûtÛ. Jancsiho a Káti.

Jancsi po roce 1956 zÛstal v Maìarsku,
KáÈa Ïije ve Francii. Jejich svûty jsou natolik
jiné, Ïe se nemohou potkat. Je to pouze
sázka na iluze, sázka na nûco, co uÏ
neexistuje. Pfies ojedinûlou snahu reÏiséra
v dobû komunismu se podívat na problém
z obou stran  a pfies pokus oprostit se od
ãernobílého vidûní, v nûmÏ emigrace je
vÏdy negativní, se nedostal k tomu, co
emigrace znamená pro druhou generaci.
Margareta Hruza se pokusila na

plzeÀském festivalu Finále pfiiblíÏit tento
svût, svût dûtí, které se narodily rodiãÛm
bez domova sv˘m filmem. Film asi hovofií
víc k nám emigrantÛm neÏ k lidem v
âechách ãi na Slovensku. VÏdyÈ pojem
bezdomovci tam pfied rokem 1989 neznali
a oznaãuje se tím ekonomicky nejslab‰í
skupina obyvatelstva. Ve skuteãnosti film
Home - Domov je vlastnû také o
bezdomovcích, ale bohat˘ch, a sv˘m
zpÛsobem i úspû‰n˘ch.
V jedné psychologické studii se fiíká, Ïe

vûzÀÛm je za trest odebrán „domov“. Pro
mnohé se naopak vûzení stává domovem.
Místem, kde mají pfiátele, kde v‰e znají, kde
se cítí dobfie.
Srpen 1968 odebral mnoh˘m domov.

Nûktefií nalezli nov˘ domov za hranicemi.
Nûktefií se s tím ani po letech nedokáÏí
vyrovnat. Nûktefií o tom ani nepfiem˘‰lejí,
ale moÏná se nad tím zam˘‰lejí jejich dûti.
Film Margarety Hruzy Home-Domov je
takov˘m zamy‰lením a stojí za shlédnutí.
www.homethefilm.com
Prodej: hruzam@gmail.com

Ale‰ Bfiezina
***

Ako si zachrániÈ moc
Bratislava-sme/Peter Morvay-To, Ïe âína
nedodrÏala niã zo svojich sºubov na zlep‰enie
stavu ºudsk˘ch práv a uvoºnení cenzúry, ak získa
právo usporiadaÈ letné olympijské hry, asi nikoho
so zdrav˘m rozumom neprekvapilo.
Predpokladali to nielen aktivisti bojujúci za ºudské
práva a médiá, ktoré pred t˘mto v˘vojom varovali,
ale skoro naisto aj olympijskí funkcionári, ktorí
o udelení rozhodovali, a politici, ktorí ich
rozhodnutie obhajovali.

Rozdiel medzi aktivistami a novinármi na jednej
a papalá‰mi na druhej strane je iba v tom, Ïe
prv˘m naplnenie sa ich predpovedí skôr prekáÏa,
druh˘m je situácia v âíne v lep‰om prípade
ukradnutá. Ani väã‰ina aktivistov v‰ak nebola
taká pesimistická, aby predpokladala, Ïe sa ãínsky
útlak pred hrami a poãas nich nielen nezmen‰í,
ale dokonca zv˘‰i. Tlak na disidentov narástol,
aby im dopredu zobrali chuÈ aj moÏnosÈ akokoºvek
naru‰iÈ „dôstojn˘ priebeh hier“, preloÏené do
beÏnej reãi pokaziÈ veºkú propagandistickú akciu,
na ktorú reÏim hry degradoval.

Cenzúra sa posilnila a bude sa - opäÈ v priamom
rozpore so sºubmi - t˘kaÈ aj novinárov referujúcich
o olympiáde. Do absurdnej miery vzrástlo
vym˘vanie mozgov obyvateºstva, ktoré má
nakázané, o ãom hovoriÈ nesmie, a ão naopak
vravieÈ musí, ak sa náhodou pripletie do cesty
nejakému zahraniãnému náv‰tevníkovi.

ReÏim navy‰e vyuÏíva hry na demon‰tráciu
moci. Pod zámienkou ich bezpeãnosti robí
policajné a armádne manévre, ktor˘ch rozsah niã
neodôvodÀuje. Olympiáda sa stala zámienkou na
zásah proti etnikám, ktoré sa vytrvalo bránia
poãín‰teniu, napríklad Ujgurom. Pod zámienkou
zásahu proti teroristom vyhráÏajúcim sa útokmi
na civilistov perzekvujú aj organizácie brániace
ºudské práva nenásilne a legitímnymi spôsobmi.

DôslednosÈ pekinsk˘ch vládcov zachádza tak
ìaleko, Ïe pred olympiádou pritvrdili proti
Severokórejãanom, ktorí sa cez âínu snaÏia
uniknúÈ vlastnej, e‰te brutálnej‰ej diktatúre. Na
rozdiel od praxe posledn˘ch rokov ich vracajú
domov s minimálnym oneskorením.

Jedin˘m pozitívnym a neplánovan˘m prínosom
olympiády sa stáva, Ïe ukazuje, ak˘ oslaben˘ a
zneisten˘ sa sám ãínsky reÏim cíti byÈ, keì na
problémy reaguje tak prehnane a brutálne.
Komunistickí vládcovia napriek zúrivému úsiliu
pomaly strácajú pôdu pod nohami. NedokáÏu
rie‰iÈ rastúce sociálne napätie (z prudkého rastu
ãínskej ekonomiky má osoh asi desatina
obyvateºov), na vidieku prepukajú denne desiatky
lokálnych násiln˘ch nepokojov, pri ktor˘ch sa
ºudia bránia proti vyvlastÀovaniu pôdy, korupcii
a svojvôli miestnych funkcionárov ãi zneãisteniu
bezprostredne ohrozujúceho ich Ïivoty. Lokálny
nepokoj v âíne znamená, Ïe sa na Àom priemerne
zúãastÀuje desaÈtisíc ºudí, zahraniãné médiá v‰ak
pí‰u aj o stotisícov˘ch povstaniach potlaãovan˘ch
armádou.

ReÏim na to reaguje aj t˘m, Ïe zo ‰tátnej
ideológie postupne odbúrava komunizmus a
nahrádza ho nacionalizmom. Dobr˘m príkladom
je práve olympiáda, ktorá uÏ namiesto revolúcie
oslavuje veºkosÈ ãínskeho národa. Osvedãen˘
scenár premeny komunistov na nacionalistov
poznáme aj z domova, uvidíme, ako bude
fungovaÈ v âíne.

30. 7. 2008
***

Z filmu Margarety Hruzy - Domov Foto: Finale
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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

Torongo

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.

Kalendáfi

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: Jifií Macenauer, 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.

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

1. 8. 2008 v 3:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

21. 8. 2008

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.

V polovici ãervence se v Torontu odb˘vala
pfiíjemná spoleãenská událost. Markéta
Slepãíková slavila své ãtyfiicáté
narozeniny. Psal jsem o narozeninách
spousty lidí. Vût‰inou postar‰ích,
nejménû padesátnic nebo padesátníkÛ.
A i to je riskantní. Nemáte ponûtí, co
v‰ecko i padesátilet˘ ãlovûk mÛÏe je‰tû
napáchat. Pamatuji se na moudrost
starého legionáfie, kterého jsem hrál v
Hodinovém hoteliérovi, jenÏ si pochvaluje
stáfií, protoÏe se mu uÏ nic zlého nemÛÏe
stát. Tím nemyslí nemoc nebo smrt, ale
Ïe uÏ nic nezkazí, Ïe uÏ nemá za nic
zodpovûdnost...
A teì jsem ‰el oslavovat ãtyfiicátnici,

která má pfied sebou je‰tû 50 a moÏná 60
let! Co ta v‰ecko mÛÏe je‰tû zmrvit! A to
na oslavování narozenin i lidí antikvárních
(hlavnû sv˘ch) moc nejsem. Ale ‰el jsem.
Asi proto, Ïe Markéta si to zaslouÏí.
Hlavnû proto, Ïe pfii‰la s nûãím nov˘m a
Ïe jí to vychází. Není první, kdo pfii‰la na
krajany s kamerou. To pfied ní dûlali v

Kanadû jiÏ jiní: v Londonu Josef Mára a
jeho paní RÛÏena, v Kitcheneru Stanislav
a Milada Reini‰ovi, Arno‰t Wagner v
Ottawû a v Torontu Milo a Milada Kubíkovi,
jimÏ jsem mûl ãest trochu pomáhat. Ale
Markéta si byla vûdoma, Ïe film a televize
udûlaly obrovsk˘ skok kupfiedu a mají-li
b˘t patfiiãnû vyuÏity, nestaãí ochotnická
dobrovolná práce po zamûstnání (byÈ
jakkoliv znamenitá), Ïe film i televize
vyÏadují pracovníky a pracovnice, ktefií
tuto práci dûlají jako své zamûstnání a
právem ãekají, Ïe je bude Ïivit. Markéta
má nejen talent a vizi jako filmová a
televizní producentka, ale i talent
organizaãní a obchodní. A vÛli riskovat a
vÛli k úspûchu.
Nebyl jsem vÏdycky jejím nekritick˘m

obdivovatelem, ale nemám nejmen‰í
pochybnost, Ïe si zaslouÏí potlesk, kter˘
zaznûl pfii jejích ãtyfiicát˘ch narozeninách.
Ale stejnû: âTY¤ICET?

Josef âermák
***—-

Markéta Slepãíková - 40
(âtyfiicet? ãtyfiicet!)

Sokol Toronto
Cviãenci jednoty se zúãastnili sletu
Severov˘chodní Ïupy Americké obce
sokolské pofiádaného 7. a 8. ãervna v
letovisku Sokola Detroit. Îeny a muÏi
jednoty za vedení náãelnice sestry
Svatavy Hefimánkové vystoupili ve vlastni
skladbû sestavené pro tento slet.
Na mistrovství svûta v estetické

skupinové gymnastice pofiádaném 13.-
15. ãervna 2008 v Torontu pÛsobily ãlenky
COS sestry Renata âáslavová a Jindra
Ko‰Èálová ve sboru rozhodãích. Nav‰tívily
pfii té pfiíleÏitosti také cviãební hodinu Ïen
torontské jednoty.
Dvû volejbalová druÏstva jednoty se

zúãastnila tradiãního krajanského
volejbalového turnaje Pivo (Pinkání v
Ontariu), jehoÏ 25. roãník se konal 14.
ãervna v tûlocviãnû torontské univerzity.
Vítanou posilou prvního druÏstva byl bratr
Josef Hfiib, náãelník sokolské jednoty v
Montrealu.
CVIâENCI jednoty se zúãastnili

âeského a slovenského dne pofiádaného
21. ãervna v krajanském stfiedisku
Masaryktown, Îactvo vystoupilo v cviãeni
rÛznosti, Ïeny cviãily skladbu prostn˘ch
z leto‰ního sletu v Detroitu.

***

16.8. (so)  11:00
Jarmok slov. kulturného spoºka

1720 Barbertown Rd., Missisauga
***

21.8. (ãt) 19:00
40. v˘roãie od okupácie
a príchodu do Kanady

BohosluÏby - Kostol sv. Luká‰\
 3200 Bayview Ave

(na severo-západnom rohu Bayview
a Finch)

***
24.8. (ne)

Slovensk˘ piknik v Ottawû
(613) 722-7933

***
21. 9. (ne)

Plastici v Torontu
***

9.10. (ãt) 19:00
Jaromír Nohavica

Ukrajinské centrum
65 Christie St.

**
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
***

25.10. (so)
Slovenská skupina
DESmod v Torontu

***
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

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

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

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

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

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

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1

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

Fax: (613) 748-0699

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

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

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

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

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

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

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

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto

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

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

Úfiední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00Evanjelick˘ zbor Sv.Luká‰a. v Toronte

si pripomenie spomienkov˘mi SluÏbami BoÏími
dÀa 21. augusta o 19.hodine veãer

40. v˘roãie od okupácie
a príchodu do Kanady

KaÏd˘, komu tento dátum nieão hovorí a má za ão ìakovaÈ, je
srdeãne vítan˘

na 3200 Bayview Ave (na severo-západnom rohu Bayview a Finch).
Po ìakovn˘ch SluÏbách BoÏích bude aj malé obãerstvenie.

Predsedníctvo Zboru

TISKOVÁ ZPRÁVA

âESKO-SEVEROAMERICKÁ OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA SE P¤EDSTAVUJE

Czech North American Chamber of
Commerce byla zaloÏena v˘znamn˘mi
osobnostmi Tomá‰em BaÈou a Karlem
A. Velanem v Bostonu v roce 1998 za
úãasti tehdej‰ího pfiedsedy ãeského
senátu Petra Pitharta. Organizace
podporovala obchodní vztahy mezi
âeskou republikou a státy spoleãenstvi
NAFTA (USA, Kanada & Mexiko).
Pozdûji, v‰ak zfiízením vládnû
financované organizace Czech Trade, s
kanceláfiemi v Chicagu a Torontû, se
vût‰ina ãinnosti obchodní komory
pfienesla na tuto vládní organizaci.
Nastala otázka, co dál.

Na podzim 2007 se sesterská
organizace Kanadsko-ãeská obchodní
komora rozhodla pokraãovat v pÛvodní
ãinnosti, av‰ak âesko-severoamericka
obchodní komora hledala nové uplatnûní.
To na‰la v zamûfiení se na koordinaci a
propagaci ãeské kultury v USA, Kanadû
a Mexiku s vyuÏitím obchodních
zku‰eností a znalostí sv˘ch ãlenÛ.
V˘konn˘ fieditel komory Lubomír Novotn˘
vytvofiil unikátní webov˘ systém
www.czechevents.net, kter˘ informuje
ãeské krajanské komunity o moÏnostech
vystoupení ãesk˘ch hudebníkÛ, zpûvákÛ
a o potenciálních v˘stavách ãesk˘ch
v˘tvarníkÛ. Nabízí navíc sníÏení nákladÛ
na jejich cestovné rozdûlením mezi
nûkolika organizátory.

Spojené státy americké a Kanada mají
nejroz‰ífienûj‰í ãeskou krajanskou
komunitu na svûtû. Podle informací
ministerstva zahraniãí âeské republiky
Ïije v USA a Kanadû pribliÏnû 1.5 milionÛ
osob ãeského pÛvodu. V˘sledkem jsou
desítky krajansk˘ch organizací a spolkÛ,
které nabízejí sv˘m ãlenÛm rÛznorodé
aktivity. Nûkteré organizace dokonce
samy zvou umûlce, vûdce ãi politiky z
âeské republiky. Pro jednotlivou
organizaci jsou v‰ak náklady na
zaoceánskou cestu vet‰inou neúnosné.

Ná‰ projekt spoãívá ve vytvofiení
koordinaãního centra, které by získávalo,
evidovalo, zpracovávalo a informovalo
ãeské krajanské organizace o
plánovan˘ch akcích, koncertech,
v˘stavách umûleck˘ch i obchodních, o
pfiíjezdech delegací v˘znamn˘ch
osobností do Spojen˘ch státÛ, Kanady a
Mexika a zprostfiedkovávalo roz‰ífiení
jejich cesty. Koordinaãní centrum jiÏ od
jara 2007 zachycuje síÈ krajansk˘ch
organizací, které mají zájem se na tûchto
akcích podílet. V˘sledkem bude sníÏení
nákladÛ pro jednotlivé pofiadatele,
zv˘‰ení efektivnosti propagování ãeské
kultury, vûdy, obchodu a turistiky.
Krajanské organizace tak budou mít
nejenom nové aktivity pro své ãleny, ale
stanou se také pofiadateli programÛ pro
‰ir‰í komunitu ve které Ïijí. Tento systém
dále roz‰ífií mnoÏství a kvalitu ãesk˘ch
akcí mimo hlavní centra do ostatních
mûst USA, Kanady, pfiípadnû i Mexika
Iniciátorem projektu je Czech-North
American Chamber of Commerce &
Culture, nev˘dûleãná, nevládní
organizace, registrovaná ve státû
Georgia, USA se sesterskou organizací
v Chicagu, aktivitami v Atlantû a s hlavní
kanceláfií v Torontû, Ontario.

Nov˘ mandát obohacuje pÛvodní
komerãní zamûfiení komory o nov˘ prvek:
propagaci a koordinaci ãesk˘ch kulturních

akcí v USA, Kanadû a Mexiku, ve
spolupráci s institucemi jak v âeské
Republice (Ministrerstvo zahraniãí a
kultury, Stálá komise senátu pro krajany
Ïijící v zahraniãí), tak s âesk˘m centrem
v New Yorku a velvyslanectvími ve
Washingtonu, Ottawû a Mexico City.

Nová fieditelská rada má v ãele
v˘znamného kanadského prÛmyslníka a
dlouholetého benefaktora ãeské kultury
Karla Velana z Montrealu. Více-
prezidentem se stal Otto Ma‰ek,
prezident Chicago Chapter of the Czech
North American Chamber of Commerce.
V˘konn˘m fieditelem je Lubomír Novotn˘
z Toronta. Dal‰ími ãleny v˘boru jsou
George Novák, ãestn˘ konzul âR v
Atlantû a JUDr. Roman Plach˘, také z
Atlanty. ¤editelskou radu doplÀují
vydavatel ãasopisu Nová pfiítomnost,
MUDr. Martin Stransk˘ z Prahy, Michael

Klimesh, zakladatel a prezident Czech
Heritage Society ve Spillville Iowa a Alain
Nonat, prezident a umûleck˘ fieditel
Theatre Lyrichorégra 20, z Montrealu.
Organizace pfiipravuje nûkolik projektÛ
pro podzim 2009, jako na pfiíklad putovní
v˘stavu souãasného ãeského v˘tvarného
umûní v USA a Kanadû ve spolupráci s
pfiedními kulturními organizacemi v âeské
republice a dále pracuje na nûkolika
v˘znamn˘ch akcích v oblasti hudby.

Bude také nabízet ãlenství ãesk˘m
umûlcÛm Ïijícím jak v Severní Americe,
tak v âeské repubice, jehoÏ souãástí
bude propagace jejich tvorby
prostfiednictvím webové stránky
www.czechevents.net.

Kontakt : Lubomír Novotn˘
<czechevents.novotny@gmail.com>

416/929-3432
***
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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

Toronto

Petr ChudoÏilov: Hlasy ze záhrobí
PfiihlíÏet vlastní pamûti, jak vyplavuje staré z hlubin
‰edé kÛry mozkové a splétá je v jedno tûlo s doposud
nepoznan˘m, aã to na ní nikdo nechce, patfií k
nejtajemnûj‰ím dobrodruÏstvím lidského Ïivota.
Zkrácenû moÏno fiíci: jaksi mimodûk jsme si
za‰pajchrovali úplnû v‰echno, co jsme vidûli, sly‰eli,
cítili, mysleli a snili, ale protoÏe není dÛvod, abychom
na na‰i celoÏivotní produkci neustále vzpomínali -
koneckoncÛ takovou schopností ani nedisponujeme -
informace nám na displeji naskakují zdánlivû samy
od sebe. K Ïivotu jsou probouzeny logick˘mi
zákonitostmi, jimÏ nesprávnû pfiezdíváme náhoda.
DÛslednû se pfiidrÏovat pÛvodní my‰lenky tak mÛÏe
byt stejnû obtíÏné jako udrÏet moã, vûdí v‰ichni star‰í
pánové, k nimÏ se pfiipoãítávám i já.
PÛvodnû jsem zam˘‰lel zaznamenat emoce jeÏ se mi

rojily v hlavû pfii televizním pfienosu pohfibu Slobodana
Milo‰eviãe. Staré Ïeny líbaly rakev, odnikud a odev‰ad
pfiicházel náfiek, muÏ v národním kroji fiekl do kamery:
„V‰ichni banditi celého svûta jsou slabí proti Srbsku.“
„Masov˘ vrah patfií do masového hrobu!“ oponovala
do stejné kamery, ale na jiném místû, hezká srbská
holka. Pfiedstavil jsem si Milo‰eviãe v umrlãím rubá‰i,
blíÏícího se druhému bfiehu fieky Léthé, kde na nûj
mlãky ãekají tisíce zavraÏdûn˘ch BosÀákÛ. Vzpomene
si dnes je‰tû nûkdo v Evropû, Ïe pfied nûjak˘mi deseti
lety byli zajatí bosen‰tí Muslimové, muÏi i patnáctiletí
chlapci, za Mlo‰eviãova poÏehnání popravováni
motorovou pilou, a to po deseti najednou?
„Milo‰eviãovi nebyla u soudu prokázána vina, smrtí
unikl rozsudku a proto je nutno pohlíÏet na nûj jednou
provÏdy jako na nevinného,“ prohlásil suchoprdnû v
následující televizní debatû vûhlasn˘ ‰v˘carsk˘ právní
expert. Nûco jako Hitler, projelo mi hlavou a udûlalo
se mi tro‰iãku ‰patnû od Ïaludku.
Zcela jin˘ smûr m˘m my‰lenkám dala Milo‰eviãova

dcera, jiÏ krátce po pohfibu poÏadující exhumaci
otcova tûla a jeho uloÏení do rodinné hrobky v âerné
Hofie. Klement Gottwald, star˘m komunistick˘m
bájeslovím pfiedstavované jako první ãeskoslovensk˘

dûlnick˘ prezident, pfiestoÏe ruku k truhláfiskému
hoblíku pfiikládal jen krátce po vyuãení, v rakvi
zãernal jako vrána. V lidovém ústním podání to bylo
vysvûtlováno jako  dÛkaz, Ïe prezidentova du‰e je v
pekle, ale ve skuteãnosti ‰lo o dÛsledek diletantského
nabalzamování. Po pádu Ïelezné opony Gottwaldovo
tûlo nechtûla ani jeho vlastní rodina a z národního
památníku na ÎiÏkovû si ho nakonec snad odvezla
nûjaká komunistická sekta starovûreckého raÏení.
Dnes, nejpozdûji v‰ak pozítfií, by se o jeho ostatky
poprali. Klema se smûje z hrobu,
Defilé neboÏtíkÛ pozitivnû ukonãil mÛj milovan˘

spisovatel Halldór Laxness. Jeho kniha Atomová
stanice, v níÏ se kriticky stfietává s vojenskou
pfiítomností AmeriãanÛ na Islandu, sice na rozdíl od
takového napfiíklad Rybího koncertu nepatfií k m˘m
nejoblíbenûj‰ím, ale zato se stává sebeironick˘m
hlasem ze záhrobí, doprovázejícím aktuální americké
rozhodnutí, odvelet posledních ‰est stíhaãek,
tankovací letadlo a ãtyfii helikoptéry z Islandu nûkam
jinam. O práci pfiijde 650 IslanìanÛ zamûstnan˘ch na
základnû, újmu utrpí i nedostateãnû vybavená
islandská záchranná sluÏba. Island, pfiestoÏe je ãlenem
Severoatlantické aliance, nemá vlastní armádu a
ztroskotav‰í, rybáfie zatím z mofie tahali Ameriãani.
Za studené války, kdy se svûtové oceány jen hemÏily
sovûtsk˘mi atomov˘mi ponorkami, se mnoho
IslanìanÛ podobnû jako Halldór Laxness obávalo, Ïe
vinou americké základny budou zavleãeni do konfliktu
velmocí. Odchod AmeriãanÛ, spojen˘ s masívními
ekonomick˘mi ztrátami, teì islandsk˘ premiér
Asgrimsson komentoval hofik˘m zvoláním: “Takhle
se pfiece nechováme k pfiátelÛm!”
Podobnou zku‰enost Ameriãani udûlali v Nûmecku,

s nad‰ením, abych se vrátil k pÛvodnímu tématu, se
nesetkalo ani jejich angaÏmá v nûkdej‰í Jugoslávii.
Vztah Spojen˘ch státÛ severoamerick˘ch a Evropy
pfiipomíná staré manÏele. Spolu uÏ b˘t sice nemohou,
ale bez sebe uÏ vÛbec ne!

1.4.2006

Psáno pro âRO 6. Oti‰tûno s vûdomím autora

Z kostela sv. Pavla
Rev. Ladislav Kozák - 60

KdyÏ dva roky po sametové revoluci 14.
listopadu 1991 pfiijel do Toronta nov˘
faráfi Ladislav Kozák, málokdo tehdy tu‰il,
Ïe o sedmnáct let pozdûji to bude jeden

Aby toho nebylo málo, káÏe pravidelnû i
polsky a své jazykové schopnosti vyuÏívá
i pfii tvorbû kázání, kdy nejednou zabrousí
do fieckého nebo hebrejského originálu.

O jeho hudebních kvalitách jsme se
mohli pfiesvûdãit pfii pásmu koled v
âeskoslovenském baptistickém kostele,
kdy hrál na fujaru. Co je v‰ak asi
nejdÛleÏitûj‰í, s manÏelkou Katkou
otevírají svÛj domov pfiíchozím, takÏe se
tam kaÏd˘ host cítí jako doma.

 Tak tedy 16. srpna 2008 ho uvítáme do
klubu ‰edesátníkÛ. Studenti na praÏském
Husovû bohosloveckém semináfii se
kdysi zdravili zkrácen˘m pozdravem:
„Hojnost!“ Myslelo se tím: „Hojnost BoÏího
poÏehnání!“

Tak tedy, Laco, do dal‰ích let: „Hojnost!“
Ale‰ Bfiezina

***

Margita SadloÀová - 85
Narodila sa 7. augusta 1923, v Krokave na
Slovensku v âeskoslovensku. Tam také
skonãila evanjelickú dievãenskú ‰kolu, ktorá
jej dala vzdelanie na stredo‰kolskej úrovni.
V Toronte si ho roz‰írila, takÏe dosiahla
stupeÀ módnej návrhárky dámskych ‰iat, zo
zameraním na svadobn˘ kost˘m. Îila do
svojho odchodu zapojená do cirkevného
diania vo svojom  rodisku - Krokave.
Do Kanady odcestovala v roku 1948.

Predi‰iel ju jej otecko, ktor˘ sa do Toronta
presÈahoval pred Àou. Od svojho príchodu
do Kanady sa zapojila do cirkevného Ïivota;
pracovala v niekoºk˘ch v˘boroch a v krúÏku

Ïien Mária a Marta a podnes pracuje ako
cirkevná úradníãka? v súãasnosti je ãlenka
Finanãného v˘boru. Pracovala na viacer˘ch
miestach a firmách v Toronte. V Toronte
b˘va aÏ posiaº. V roku 1950 sa vydala za
Rudolfa SadloÀa.

z nejdéle slouÏících duchovních z
âeskoslovenska na jednom pÛsobi‰ti.
Ladislav Kozák pÛsobí nejen v
slovenském evangelickém kostele
svatého Pavla, ale i v evangelick˘ch
sborech augsburského vyznání v okolí.

Dni a roky svojho Ïivota  napºÀa v t˘Ïdni
poctivou prácou a nedeºu má urãenú pre
cirkevn˘ zbor sv. Pavla.
âlenka Slovensko-kanadského podporného

spolku, klubu M. R. ·tefánika, MMI a in˘ch
spoloãensk˘ch krajansk˘ch organizácii.
Vyznanie zo Ïalmu 23 - Hospodin je môj

pastier, nebudem maÈ nedostatku ... im bolo
spolu s manÏelom Rudolfom SadloÀom
spoloãné a tak˘m je jej aj teraz po jeho
odchode do veãnosti.

sp
***

Rev. Ladislav Kozák

M. Sadloňová
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Financial

1 CDN $ 14,74 Kã
1 EURO 23,71 Kã
100 Sk 78,00 Kã
1 US $ 15,06 Kã
âNB - 29. 7. 2008

Kursovní lístek
100 Kã 6,72 CDN $
100 SK 5,26 CDN $
1 CDN $ 14,88 Kã
1 CDN $ 19,01 SK
1 US $ 1,02 CDN $
1 EUR 1,59 CDN $
Toronto Star  - 26. 7. 2008

30.7.2008
Rozvody niãí planetu

 A setrvalá manÏelství jí
pomáhají, pí‰í vûdci

Praha -mfd/PETR SUCHOMEL-Tfiídit
plastové lahve uÏ nestaãí. Podle vûdcÛ z
Michiganské univerzity niãí planetu i zpackaná
manÏelství: tûmi netrpí jen dûti, ale i Ïivotní
prostfiedí.
Jakkoli to zní legraãnû, závûry studie

univerzity spí‰e potvrzují star‰í údaje. Znûjí
logicky: rozvedení lidé, ktefií Ïijí ve vlastní
domácnosti, spotfiebují mnohem více elektfiiny
a vody, neÏ kdyby zÛstali s rodinou. „Nemáme
sice údaje, kolik lidí Ïije v které domácnosti,
ale je zfiejmé, Ïe ãím více lidí spolu bydlí, tím
se spotfieba energie na jednoho ãlovûka
sniÏuje,“ fiíká mluvãí skupiny âEZ Ladislav
KfiíÏ.
Rozpadlá rodina zapojí druhou ledniãku,

televizi, praãku, mikrovlnku ãi topení. Ameriãtí
vûdci dokonce spoãítali, Ïe odlouãen˘ manÏel
vypl˘tvá o 46 procent víc elektfiiny a o 56
procent vody. Jednoãlenn˘ch domácností je
pfiitom stále více. „Poãet rozvodÛ nûkde klesá,
jinde stoupá. Ale celosvûtovû jich rapidnû
pfiib˘vá,“ varoval Jianguo Liu z Michiganské
univerzity, kter˘ prÛzkum provedl.
Problém nejsou jen rozvody - ub˘vá rodin,

které doma peãují o seniory, dûti se dfiíve
stûhují od rodiãÛ a mnohem pozdûji vstupují
do manÏelství. Trend je jasnû vidût i v
desetimilionovém âesku: rozvodÛ sice

nepatrnû ub˘vá, ale elektfiinu zde odebírá
pfies pût milionÛ domácností. Na kaÏdou tedy
pfiipadají prÛmûrnû dva lidé.
Rozvodovost âechÛ v poslední dobû klesá,

byÈ jen nepatrnû. Loni také uzavfieli více
manÏelství neÏ pfiedloni. Spí‰e neÏ o trend
v‰ak jde o nástup populaãnû siln˘ch roãníkÛ
ze sedmdesát˘ch let.
S nadsázkou lze fiíci, Ïe politici, ktefií si na

ochranû pfiírodních zdrojÛ postavili program,
v tomto ohledu pfiíkladem moc nejdou. Naopak
pfiiznávají, Ïe jim politika domácnosti rozdûlila.
„Vztah s m˘m partnerem, se kter˘m jsem byla
skoro deset let, se po mém nástupu do funkce
prudce ochladil. Odstûhoval se do
Chomutova,“ pfiiznala v rozhovoru pro MF
DNES zelená ministrynû pro lidská práva a
národnostní men‰iny DÏamila Stehlíková.
Domácnosti se pfieskupují i kolem ‰éfa strany

a ministra Ïivotního prostfiedí Martina Bursíka,
nové „energetické jednotky“ nedávno zaloÏili
také lídfii nejsilnûj‰ích stran Mirek Topolánek
a Jifií Paroubek.
Zelení: Fandíme i „singlÛm“ Strana zelen˘ch,

která ekologii zdÛrazÀuje nejvíc, nehodlá
vûdcÛm z Michiganu pfiizpÛsobovat ani svou
rodinnou politiku. „KaÏd˘ je pro nás stejnû
hodnotn˘, aÈ uÏ Ïije v manÏelství, nebo sám.
Nechceme nûkoho násilnû nutit do nûjak˘ch
komunit, ekologicky by mûl uvaÏovat kaÏd˘
jako jedinec,“ fiíká místopfiedsedkynû strany
Dana Kuchtová. Du‰uje se, Ïe v˘zkum nechce
zlehãovat, ale zároveÀ pfiipomíná, Ïe i ve
víceãlenn˘ch rodinách se lidé napfiíklad
nesprchují spolu. „A ledniãku mají obvykle
vût‰í, a tedy nároãnûj‰í na energii,“ dodává se
smíchem.
Hesla „·etfiete vodou, sprchujte se spolu,“

jeÏ koluje ve Spojen˘ch státech uÏ del‰í dobu,
se seriózní vûdci chytli teprve loni. Jianguo

Liu z Michiganské univerzity porovnával data
energetick˘ch spoleãností a vypoãítal, Ïe
rozvedení Ameriãané roãnû vypl˘tvají vodu
za 3,6 miliardy dolarÛ a spotfiebu energie
zv˘‰í o sedm procent.
Liu v rozhovorech pro americká média uznal,

Ïe znepfiátelení manÏelé by spolu nemûli
zÛstávat jen kvÛli spotfiebû vody. Tûm, kdo se
chtûjí chovat ekologicky, v‰ak radí vzít si do
bytu alespoÀ spolubydlícího. „Nic naplat,
osvûtlení spotfiebuje stejnû energie, aÈ uÏ
jsou v místnosti dva, nebo ãtyfii lidé,“ podpofiil
svá tvrzení známou pravdou Liu.
ZároveÀ popfiel, Ïe by do vûdy „pa‰oval“

vlastní etické ãi náboÏenské pfiesvûdãení.
„Jsem jen vûdec, kter˘ se snaÏí udávat fakta.
Nepropaguji Ïádn˘ názor,“ fiekl Liu, kter˘ loni
oslavil dvacet let manÏelství.

***

29.7.2008
Zomrel textár, ktor˘ akoby

neexistoval
BRATISLAVA-Oliver Rehák-Cez víkend
zomrel slovensk˘ básnik a textár Rudolf
Skukálek. V 60. rokoch bol jedn˘m z
najvplyvnej‰ích ºudí v umeleckej brandÏi, no
dnes uÏ jeho meno veºa nehovorí ani mnoh˘m
jeho rovesníkom.
Bol Trnavãan, roãník 1931. V umeleckom

svete debutoval knihou básní Dukáty briezok
(1957).
Neskôr sa stal ‰éfom takzvanej lektorskej

komisie, ktorá dohliadala na úroveÀ textov.
Stále ho v‰ak viac bavilo písaÈ vlastné veci.
Tak sa popri rôznych interpretoch dostal aj k
skupine Prúdy, ktorá sa ako prvá rozhodla
zavrhnúÈ vtedy módnu angliãtinu. Ponúkol im
text Spievam si pieseÀ a napriek generaãnému
rozdielu do‰lo k nadãasovej symbióze.
„Mal také mestské texty. Pocitovo bol veºmi

presn˘ a bezprostredn˘,“ spomína Marián
Varga. So Skukálkom urobil presne tretinu
legendárneho albumu Zvonky, zvoÀte (na
archívnej snímke) vrátane titulnej skladby a
krásnej balady S rukami vo vreckách. Keì
Skukálek e‰te koncom augusta ’68 emigroval,
platÀa putovala do trezoru. V ãase
nastupujúcej normalizácie slová „prizvoÀte
nám krásny sen, nech vládzeme preÏiÈ tento
deÀ“ museli znieÈ ako jasná provokácia.
Potom sa vynoril v rádiu Slobodná Európa.

Hoci ofi°ciálne správy tvrdili, Ïe ujmy na
Ïivotoch neboli Ïiadne, Skukálkovi bomba
trvale po‰kodila tvár, sluch a psychiku. Utiahol
sa na bavorsk˘ vidiek, kde preÏil posledné
obdobie Ïivota.
Komunisti ho umlãaÈ nedokázali, ale vlastné

zdravie áno - pred piatimi rokmi mal mozgovú

m⁄tvicu, po ktorej uÏ údajne nemohol hovoriÈ
ani písaÈ. Bol to posledn˘ úder pre muÏa,
ktorému bolo slovo v‰etk˘m. Zomrel
symbolicky, krátko pred v˘roãím augusta
1968.
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âeská a slovenská televize
na internetu!

zkratkovité reakci. V dubnu udefiil
patnáctilet˘ Ïák uãitelku v Hranicích na
Moravû, v ãervnu rezignoval fieditel
základní ‰koly v Îelezném Brodû poté,
co vlepil drzému Ïákovi facku. Ten ho k
útoku zámûrnû vyprovokoval a jin˘
spoluÏák scénu natoãil.

Právû na problémy s mobily ‰koly
upozorÀují ãasto, snaÏí se je také zakázat
‰kolním fiádem. Ale to pr˘ nestaãí.
„Chceme proto po poslancích záruku, Ïe
se uãitelé nebudou muset bát soudÛ,
pokud ÏákÛm mobil zabaví nebo mu ho
zakáÏou pouÏívat,“ uvedl ‰éf asociace
pedagogÛ Jaroslav ·tercl. Uãitelé si také
stûÏují, Ïe nemají Ïádné páky, jak vynutit
dodrÏování ‰kolního fiádu - poznámky
jsou dûtem pro smích. „Skoro kaÏdá ‰kola
v dotazníku uvedla, Ïe nemá Ïádnou
podporu v zákonû,“ fiíká ·tercl.

Ministerstvo ‰kolství zatím s konkrétními
plány vyãkává. „Anal˘zu dostaneme v
listopadu,“ fiekl námûstek Jindfiich
Kitzberger. Dokumentem se chce zab˘vat
i ‰éf ‰kolského v˘boru Snûmovny Walter
Barto‰ z ODS. Nûktefií poslanci uÏ
pfiedstavu mají. Napfiíklad Vítûzslav
Jandák z âSSD navrhuje, aby ve ‰kolách
byly bezpeãnostní rámy a uãitelé mûli
podobnou ochranu jako vefiejní ãinitelé.

***

Hledá se herec, kter˘ zahraje
âunka ve filmu

Praha-mfd/JAKUB POKORN¯-
Vicepremiér Jifií âunek se stává vdûãnou
inspirací pro umûlce. Poté, co o nûm
skupina Gipsy.cz sloÏila píseÀ s textem
âuÀárna, vzniká o pfiedsedovi KDU-âSL
a jeho kauze s obvinûním z korupce i film.
Scénáfi pí‰e Radim Procházka, kter˘ loni
natoãil dokument Papírov˘ atentát o
Václavu Klausovi, a novináfi Petr Fischer.
„Na psaní scénáfie jsem uÏ dostal grant

od státního fondu pro podporu
kinematografie,“ fiíká Procházka. TvÛrci
by rádi vyjednali s nûkterou ãeskou televizí
(nejlépe âeskou televizí), aby se na
snímku podílela. „Premiéra by se mohla
uskuteãnit pfied volbami v roce 2010,“
odhaduje Procházka. O názvu je‰tû
neuvaÏovali. Scenárista si zvolil v âesku
dosud nepfiíli‰ zdomácnûl˘ Ïánr hraného
dokumentu. To znamená, Ïe ‰táb bude
muset hledat herce, ktefií zpodobní hlavní
aktéry celého dramatu vãetnû âunka
samého. „UÏ se tû‰ím, aÏ bude casting
na vládu,“ usmívá se scenárista.
Bude se v‰ak muset vyrovnat s

problémem, Ïe v âunkovû kauze pofiád
není moc jasné, jak to bylo doopravdy.
Procházka naznaãil, Ïe film moÏná
nabídne více verzí po sobû nebo jasnû
oddûlí to neovûfiené. „NemÛÏete natoãit
sexuální obtûÏování svûdkynû Marcely
Urbanové, aby to budilo dojem, Ïe se to
stalo. Musí b˘t jasné, Ïe to tvrdí jen jedna
strana,“ hovofií o pravidlech Ïánru
Procházka.
Scenáristu v‰ak nejvíc zajímá dûní okolo

Jifiího âunka. „OvlivÀuje jednání premiéra,
podivné kroky kvÛli nûmu konala nejvy‰‰í
státní zástupkynû,“ vysvûtluje Procházka.
TvÛrci se uÏ se‰li i s âunkem, kter˘ jim

vyprávûl pfiíbûhy ze Ïivota, s jeho
manÏelkou i svûdkyní proti vicepremiérovi
Marcelou Urbanovou. âunek se uÏ s
filmem smífiil. „Já s tím nemohu moc
dûlat. Oni by to natoãili buìto s m˘m
souhlasem, nebo bez nûj,“ fiekl vãera Jifií
âunek.
Îánru hraného dokumentu se blíÏí tfieba

britsk˘ film Královna nebo znám˘ Let
ãíslo 93 o 11. záfií 2001.

***

31.7.2008
ZakaÏte mobily ve ‰kole,

volají uãitelé
Praha-MFD/PETR SUCHOMEL-
Prázdniny jsou pfiesnû v polovinû a uãitelé
se uÏ teì dûsí, co je ãeká v záfií. V tom
nejhor‰ím pfiípadû agresivní, drzí a
nezvladatelní Ïáci, ktefií si z dvojky z
chování vÛbec nic nedûlají. A navíc si
natáãejí reakce zoufal˘ch kantorÛ na
mobil a zesmû‰Àují uãitele na internetu.
Pfiípadnû pomocí mobilu podvádûjí pfii
písemkách.

UãitelÛm teì do‰la trpûlivost. PoÏádají
poslance, aby zmûnili zákony tak, aby
bylo moÏné s rostoucí agresivitou ÏákÛ
nûco dûlat. „Pracujeme na rozsáhlé
anal˘ze chování dûtí. Chceme s ní pak
seznámit ministerstvo ‰kolství a ‰kolsk˘
v˘bor Snûmovny a poÏádat je o podporu,“
fiíká Jaroslav ·tercl, pfiedseda Asociace
pedagogÛ základního ‰kolství. Na
anal˘ze se podílí více neÏ 1300 ‰kol,
které vyplnily obsáhlé dotazníky. Uãitelé
reagují na pfiípady z poslední doby, kdy je
Ïáci napadli nebo vyprovokovali ke

aj najväã‰í bioobchod v Európe. Na dvoch
poschodiach ponúka v‰etko od zeleniny
cez sladkosti a syry aÏ po obleãenie.

Bio je v Nemecku v trende. Je v‰ade a
nekupujú ho len dobre zarábajúci ºudia,
ale aj ‰tudenti a penzisti. Nedávne
‰kandály s pokazen˘m mäsom e‰te viac
vyburcovali Nemcov, aby si dávali pozor,
ão jedia.

Stále viac ºudí chce konzumovaÈ zdravé
potraviny a záleÏí im aj na tom, ãi ich
vypestovali podºa environmentálnych
‰tandardov. Cena nie je prvoradá.
„Konzumenti sú pripravení míÀaÈ viac
peÀazí na lep‰ie jedlo,“ povedal Markus
Pippin z agentúry pre monitorovanie cien
v televízii ARD.

Podºa prieskumov chodí do
bioobchodov aspoÀ raz za mesiac
polovica populácie. Rast je tak˘ veºk˘, Ïe
kaÏd˘ t˘ÏdeÀ otvoria v krajine jeden nov˘
ekoobchod. Zisky firiem prudko rastú a
len za posledn˘ rok sa zv˘‰ili o dvadsaÈ
percent. Presiahli uÏ ‰tyri miliardy eur.

Organické potraviny sú medzi Nemcami
populárne uÏ roky, predávali sa v‰ak iba
v mal˘ch obchodíkoch. Dnes naopak
expandujú aj do supermarketov˘ch
priestorov. Sú také Ïiadané, Ïe do svojich
regálov ich museli zaradiÈ aj lacné
diskonty, ako sú Aldi ãi Lidl.

Odborníci v‰ak pripomínajú, Ïe
bioovocie ãi biozelenina nechutia lep‰ie
ako ich „beÏní kolegovia“. Kvalita je ãasto
nízka, napríklad ekobanány sú oveºa
men‰ie a ekopomaranãe sa mnoh˘m
môÏu zdaÈ zo‰úverené a málo ‰Èavnaté.
Biojogurt alebo bioklobásy zase vydrÏia
oveºa krat‰ie, pretoÏe neobsahujú
konzervaãné prísady.

Pripomína na‰u vineu, je v‰ak menej
sladká a má viac chuÈov˘ch kombinácií.
Bavorská Bionade v posledn˘ch rokoch
prevalcovala kaviarne a zaradila sa medzi
nemecké top bioprodukty. Pri jej v˘robe
sa nepouÏívajú nijaké farbivá a umelé
príchute.

Pôvodne ju predávali iba vo
fitnescentrách, za pár rokov si v‰ak na‰la
cestu aj k beÏn˘m konzumentom.
Bionade dnes expanduje po Európe a
roãne sa predá ‰tvrÈ milióna flia‰.

Populárnou sa stala aj medzi
antiglobalistami, ktorí ju popíjali pri
protestoch proti lídrom G8 na ich
vlaÀaj‰om summite v Heiligendamme.

***

Nemci presedlali
na bioklobásky

Bratislava-sme/·tefan Hudec-Nemci
menia svoje stravovacie návyky.
Zachvátil ich fenomén ekologicky ãist˘ch
potravín. Dokonca aj kokakolu vytláãa
menej sladká, ovocná Bionade.

Po oddelení s mäsov˘mi v˘robkami sa
pomaly prechádzajú mamiãky s koãíkmi,
manaÏéri v oblekoch i star‰ie
dôchodkyne. I‰lo by o beÏn˘ obrázok zo
supermarketu, keby si do ko‰íkov
nedávali bio‰unky, balené biomäso a
bioklobásy.

Ekologicky vypestované potraviny sú
dnes po celom Nemecku veºmi populárne
a v berlínskej ‰tvrti Prenzlauer berg stojí

BreÏnûv pr˘ tzv. zvací dopis
pfievzal v roce 1968 na WC

Bratislava-právo/(ivi)-Zvací dopis, kter˘
poslouÏil Moskvû jako záminka pro srpnovou
invazi vojsk Var‰avské smlouvy do
âeskoslovenska v roce 1968, pfievzal tehdej‰í
generální tajemník ÚV KSSS Leonid BreÏnûv
v Bratislavû údajnû na toaletû. „Podle svûdkÛ
se to stalo 3. srpna 1968 v hotelu Sorea, coÏ
bylo zafiízení Revoluãního odborového hnutí,“
fiekl agentufie TASR historik Ivan Laluha.

Otázka, kdo konkrétnû dopis BreÏnûvovi
pfiedal, v‰ak stále není jasná. Mûl to b˘t
Zbynûk Soják, vysok˘ pracovník aparátu ÚV
KSâ.

Není v‰ak jasné, zda ho odevzdal sám,
nebo tím nûkoho povûfiil,“ dodal Laluha.
Sovûtské ‰piãky byly zaãátkem srpna 1968
krajnû nespokojeny s v˘sledky jednání s
Dubãekem v âierné nad Tisou, která probûhla
od 29. ãervence do 1. srpna 1968. „Zvací
dopis Sovûti potfiebovali, aby zdÛvodnili
okupaci zemû pfied svûtovou vefiejností a
mezinárodním komunistick˘m hnutím,“ fiíká
historik. BreÏnûv po bratislavsk˘ch jednáních
prohlásil, Ïe zvací dopis uÏ mají.

„¤ekl to 18. srpna 1968 na poradû tajemníkÛ
komunistick˘ch stran Var‰avské smlouvy,“
dodal Laluha.

***
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Student a studentka
 z âeské republiky,

ktefií pfiijeli na prázdniny
a mají doãasné pracovní
povolení hledají brigádu

do konce záfií.
Anna a David

416/586-9564 extension 3336
nebo

ANDULICK@seznam.cz
1806-15

V tuzemsku pfiib˘vá nemocn˘ch s AIDS
rychleji neÏ v minulosti. Nyní je tu asi
1100 HIV pozitivních pacientÛ. Jedna z
ãesk˘ch prostitutek z klubu Atlas také
potvrdila, Ïe africké dívky pravidla
praÏsk˘ch klubÛ pfiíli‰ nedodrÏují a ãasto
se chovají hodnû “Ïivelnû”.
KdyÏ je ‰éf jedné smûny vyhodí, po

jejich stfiídání se vrátí. “Pochybuji, jestli
chodí na lékafiské prohlídky,” tvrdí
spoleãnice.
Prostitutky dnes ani zákon nenutí, aby

se staraly o své zdraví. S tím poãítá aÏ
návrh zákona o prostituci, kter˘ letos
sepsala praÏská radnice. O podobnou
normu se uÏ neúspû‰nû pokou‰ela pfied
lety sociálnûdemokratická vláda, ale
ztroskotala.
Podle návrhu by prostitutky musely platit

danû a nosit u sebe prÛkaz s potvrzeními
o lékafiské prohlídce. K lékafii by musely
chodit kaÏd˘ mûsíc. Podle pÛvodních
plánÛ mûla návrh dostat do konce
leto‰ního kvûtna na stÛl praÏská mûstská
rada.
“Zatím návrh radou nepro‰el,” fiekl mluvãí

magistrátu Jifií Wolf. Prostituce v âesku
zaÏívá hor‰í ãasy také kvÛli sílící korunû.
Erotické sluÏby uÏ vyhledává ménû
cizincÛ.

***

z Nigérie pfii razii v praÏském noãním
klubu Atlas.
Nakonec se ukázalo, Ïe vypla‰ené

tmavé krásky pfied policisty utíkat
nemusely. “KaÏdá má ãeského manÏela,
takÏe legální pobyt,” poznamenala
pfiíslu‰nice cizinecké policie, která jim
zkontrolovala doklady. Afriãanky spû‰nû
klub opustily. ·ly lovit klienty do ulic.
Do âeska v posledních dvou letech

pfiichází ãím dál tím víc prostitutek z
exotick˘ch zemí, jako je Brazílie,
Kyrgyzstán, Mongolsko nebo Nigérie, v
níÏ v‰ak má kaÏd˘ ãtyfiicát˘ ãlovûk AIDS.
“Afriãanky pracují v celé Evropû,” fiíká
Hana Malinová, fieditelka organizace
Rozko‰ bez rizika, která prostitutkám
pomáhá.
Klienti si Ïeny z exotick˘ch zemí Ïádají.

“Chtûjí jinou Ïenu, neÏ jakou mají doma,”
uvádí Malinová. Dosud pfievaÏující
prostitutky z v˘chodní Evropy mizí: zdej‰í
v˘dûlky uÏ nejsou tak atraktivní.
Loni organizace Rozko‰ bez rizika

narazila v malém klubu na periferii Prahy
na Mongolky, které netu‰ily absolutnû
nic o riziku pohlavních chorob a neumûly
klientovi navléci prezervativ.
Podle Malinové to v‰ak byla v˘jimka a

vina padá hlavnû na hlavy muÏÛ.
“Devadesát pût procent prostitutek se
setkalo s tím, Ïe od nich klient chtûl
nechránûn˘ pohlavní styk,” fiíká Malinová.
Ta si myslí, Ïe mimoevropské prostitutky

pohlavní choroby do âeska nezavleãou.
“Pfiedevãírem jsme byli v Chebu, kde
pracovalo v noãních klubech i sedm
Brazilek. Udûlali jsme 44 testÛ a v‰echny
dopadly dobfie.”
Zato lékafi Ladislav Machala, kter˘ léãí

nemocné AIDS v praÏské nemocnici na
Bulovce, o nakaÏen˘ch prostitutkách ví.
“Mám i pacienty z africk˘ch zemí a myslím
si, Ïe nûktefií se Ïivili prostitucí. Jde o
muÏe i Ïeny. Africké prostitutky mohou v
âesku pfiedstavovat riziko, pokud se pfii
styku nebude pouÏívat kondom.”

1.8.2008
Prostitutky z Afriky

dob˘vají
ãeské nevûstince

Praha-mfd/Jakub Pokorn˘-Nûkteré se
schovávaly v ‰atnû, jiné mezi pytli s
odpadky. Policisté z praÏské pofiádkové
jednotky v noci na vãerej‰ek nahánûli
trojici prchajících ãerno‰sk˘ch prostitutek

Najdrah‰ie byty kupujú
Poliaci

BRATISLAVA-SME/Michal Padych-King
Sturge-Najdrah‰ie b˘vanie v
novostavbách v krajinách Vi‰egrádskej
‰tvorky si kupujú Poliaci. V rebríãku
medzinárodnej poradenskej spoloãnosti
King Sturge si ceny developérskych
projektov na Slovensku na‰li aÏ tretie
miesto.
Okrem Poºska Slovensko predbehla

âeská republika, lacnej‰ie byty v lete tohto
roka predávali len v Maìarsku.
Rovnaké poradie vy‰lo aj pri porovnávaní

cien novostavieb v hlavn˘ch mestách
t˘chto krajín. Bratislava v‰ak Prahu i
Var‰avu r˘chlo dobieha.
Priemerná cena novostavieb v Bratislave

bola na konci prvej polovice roka viac ako
65-tisíc korún (2165 euro) za ‰tvorcov˘
meter. Vlani pritom ceny nového b˘vania
podºa vyhodnotení King Sturge narástli o
takmer ‰tvrtinu.
„Hlavn˘m dôvodom rastu bolo zv˘‰enie

nákladov na development a dopyt po
novom b˘vaní v Bratislave“, hovorí Michal
Padych, vedúci rezidenãného oddelenia
slovenskej poboãky King Sturge.
Rok 2008 podºa autorov rebríãka cien

novostavieb poradím veºmi nezamie‰a.
Na prvej prieãke sa zrejme stretne Praha
s Var‰avou, prípadne Praha hlavné mesto
Poºska na prvej prieãke vystrieda.
Najdrah‰ie b˘vanie poãítané v eurách
mimo hlavn˘ch miest by malo zostaÈ
naìalej v Poºsku.
Bratislava ako aj iné slovenské regióny

by si mali stále udrÏaÈ tretie miesto. Rast
cien novostavieb oproti vlaÀaj‰ku v˘razne
poºaví - v Bratislave by mal byÈ do desiatich
percent,v regiónoch nad pätnásÈ percent.
Naìalej by v‰ak mal byÈ jeden z
najr˘chlej‰ích vo Vi‰egrádskej ‰tvorke.
Predpokladan˘ stabiln˘ rebríãek v‰ak

neznamená, Ïe by tieto trhy neãakali
v˘znamnej‰ie zmeny. Tie sa v‰ak t˘kajú
najmä star‰ích bytov.

Podºa ãeského denníka Hospodáfiské
noviny, poãas prvej polovice tohto roka sa
mierne zníÏili priemerné ceny star‰ích
bytov v Ostrave, Jihlave a Plzni. V ìal‰ích
väã‰ích mestách sa rast cien bytového
second handu razantne spomalil -
napríklad v Brne z pätnástich na pol
percenta. Rast cien sa pomaly zastavuje
aj v Prahe.
Trh s b˘vaním zaãína stagnovaÈ aj v

Poºsku, kde podºa Padycha ceny narástli
tak vysoko, Ïe v niektor˘ch mestách ako
je GdaÀsk a Krakov ich kupujúci
nedokázali akceptovaÈ.
Blízko stropu sú ceny bytov aj v hlavnom

meste Slovenska. ·tatistiky Národnej
asociácie realitn˘ch kancelárií Slovenska,
ktoré zah⁄Àajú ceny nov˘ch aj star‰ích
bytov, uÏ ‰esÈ mesiacov po sebe neukázali
väã‰ie v˘kyvy.
„Ceny bratislavsk˘ch bytov narazili na

psychologickú hranicu, ktorú, ak by
prekroãili, boli by pre väã‰inu kupujúcich
neprijateºné,“ hovorí generálny sekretár
asociácie Martin Lazík. Rast cien sa uÏ
pozastavil aj vo viacer˘ch mestách. „âo
bude ìalej, sa rozhodne na jeseÀ,“ mieni
Lazík.
„Slovensk˘ trh definitívne dozrieva.

Star‰ie byty v súãasnosti nemajú priestor
pre rast,v Bratislave zaãína prísna selekcia
dobr˘ch projektov a nehnuteºností a t˘ch
ostatn˘ch,“ dodáva Padych.
Ceny star‰ích bytov momentálne nemajú

kam rásÈ, medzi bratislavsk˘mi
novostavbami kupujúci zaãínajú prísne
vyberaÈ.

***

Press
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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

HZDS má milióny z igelitky
BRATISLAVA-sme/Veronika ·utková-HZDS
bude musieÈ opäÈ vysvetºovaÈ svojich darcov.
V˘roãná správa strany za minul˘ rok
prezradila, Ïe hnutie dostalo od Transpetrolu
50 tisíc korún (1660 eur). Zákon pritom
politick˘m stranám zakazuje prijímaÈ dary od
spoloãností s majetkovou úãasÈou ‰tátu.

Dar od Transpetrolu je zanedbateºn˘ popri
sume, ktorú HZDS venovali dvaja súkromní
darcovia.

Najviac, sedem miliónov korún (232 tisíc
eur), daroval strane Rudolf Trávniãek,
invalidn˘ dôchodca z Bratislavy, ktor˘ b˘va
skromne v malej garsónke. Peniaze doniesol
v igelitke, potvrdenie o tom v‰ak od strany
nemá.

ëal‰ím sponzorom HZDS je Jozef Oceº z
BeÀu‰e, ktor˘ dal strane ‰tyri milióny korún
(133 tisíc eur). Oceº podniká v Polomke.

HZDS o t˘chto darcoch mlãí. HovorkyÀa
Monika Zakariásová povedala len, Ïe sú to
sympatizanti strany. „Viac k tomu nemáme ão
dodaÈ,“ odpovedala na otázku, ãi sú s darcami
v kontakte.

Predseda parlamentného finanãného v˘boru
Jozef Burian zo Smeru potvrdil, Ïe v˘bor sa

správou HZDS bude zaoberaÈ.
Preverí v‰ak len dar od Transpetrolu. Na

súkromn˘ch darcov nemá v˘bor Ïiaden dosah.
„To by cel˘ v˘bor niã iné nerobil, len preveroval
kaÏdú fyzickú osobu,“ povedal Burian.
Informácia o sedemmiliónovom darcovi HZDS
je v‰ak podºa neho zaujímavá.

Jozef Burian zo Smeru povedal, Ïe si od
HZDS vyp˘ta darovaciu zmluvu od
Transpetrolu a preverí, ãi ide naozaj o tú
spoloãnosÈ, v ktorej má ‰tát väã‰inov˘ podiel.
ZaoberaÈ sa bude aj t˘m, ãi HZDS dar
nevrátilo. Hnutiu hrozí za poru‰enie zákona
stotisícová pokuta.

„V prípade firiem s majetkovou úãasÈou
‰tátu hrozí veºké riziko politického
ovplyvÀovania firiem cez nominantov
politick˘ch strán vo firemn˘ch orgánoch a
riziko pouÏitia financií t˘chto firiem na podporu
vybran˘ch politick˘ch strán,“ hovorí Zuzana
Wienk z Aliancie Fair-Play. Zákon preto podºa
nej prijatie takéhoto daru zakazuje.

„PovaÏujem za prejav veºkej arogancie, Ïe
strana dar prijala napriek tomu, Ïe tento zákaz
platí uÏ od roku 2001, a teda riadna politická
strana o Àom mala vedieÈ,“ tvrdí Wienk.

Kritizuje aj finanãn˘ v˘bor Národnej rady, Ïe

si pri prerokovaní správy dar nev‰imol.
Burian sa bráni, Ïe nepreverovali v‰etky

dary, pretoÏe na niã podozrivé neupozornil v
závereãnej správe ani audítor. Predseda
finanãného v˘boru priznal, Ïe si budú musieÈ
dávaÈ väã‰í pozor.

HZDS zatiaº hovorí, Ïe situáciu preveruje a
stanovisko poskytne neskôr.

Transpetrol potvrdil, Ïe 50 tisíc korún daroval
hnutiu na kultúrno-spoloãenské akcie. Cez
PR agentúru, ktorá spoloãnosÈ zastupuje, uÏ
Transpetrol neodpovedal, preão si z
parlamentn˘ch strán vybral len HZDS.

Hnutiu sa pri zháÀaní peÀazí od darcov a
ãlenov darilo vlani najviac. Najviac je aj zo
v‰etk˘ch parlamentn˘ch strán zadlÏené.

Viac neÏ 30 miliónov korún stále dlhuje
Martine a ªubomírovi Michálkovcom. Rodina
okresného predsedu strany z âadce poÏiãala
HZDS od roku 1998 do roku 2005 takmer 43
miliónov korún. Strana im dlh postupne spláca.
Veritelia o svojej pôÏiãke pred médiami hovoriÈ
nechcú.

ëal‰ích vy‰e 10 miliónov korún si vlani strana
poÏiãala od spoloãnosti Optifin Invest, ktorej
spoloãníkom je aj rusk˘ podnikateº Alexej
Beljajev.

Hoci mala strana dlhy, rozhodlo sa HZDS
vlani investovaÈ do nákupu nov˘ch áut pre
okresné organizácie. ·kody Fabie nechal
Vladimír Meãiar nakúpiÈ pred voºbami
predsedu strany.

HZDS malo problémy s vysvetºovaním
financovania uÏ v minulosti. Pred ‰tyrmi rokmi
sa ‰kandálu nevyhla ani SDKÚ. Na zozname
jej darcov boli aj ºudia, ktorí tvrdili, Ïe strane
peniaze nedali. Financovanie SDKÚ
preverovala aj polícia. Strana je odvtedy
opatrná a darcov zaãala zverejÀovaÈ
postupne.

Miliónov˘ sponzor HZDS b˘va veºmi
skromne. Sotva by niekto povedal, Ïe daroval
strane sedem miliónov korún.

Rudolf Trávniãek b˘va v malej garsónke v
‰ir‰om centre Bratislavy, tlaãiÈ sa v nej musí
so synom. Byt vyzerá spustnuto, na ão star˘
pán uÏ vopred upozorÀuje. Do mesiaca sa ho
vraj so synom chystajú vymaºovaÈ. Tak Ïije
sympatizant HZDS, ktor˘ strane vlani daroval
sedem miliónov korún.

Izba je malá, ale nech˘ba v nej stôl s
poãítaãom a s pripojením na internet. V tejto
miestnosti sa pri pozeraní televízie rozhodol,
Ïe HZDS dá svoje peniaze. Ukazuje, z ktorej
zásuvky ich vytiahol. Potvrdenku o darcovstve

nepotrebuje. Nerozumie, preão by to mohlo
pôsobiÈ nedôveryhodne, a otázka, ãi je naozaj
on darcom, ho rozãúli.

Viac neÏ osemdesiatroãn˘ pán je
sympatizant HZDS. Za jeho éry získal
povolenia na zahraniãn˘ obchod. Podniká od
zaãiatku 90. rokov a stále sa p˘‰i svojimi
„eseroãkami“. Exrem znamená v˘voz remesiel
a Istermed sprostredkovanie po Dunaji. Obe
firmy sa pri jeho mene spomínajú aj v
obchodnom registri.

DozvedieÈ sa, ão presne v minulosti robil, je
ÈaÏké. Chvíºu rozpráva o tom, Ïe za
komunizmu kopal v ‰achte, ale bol aj v
spravodajskej sluÏbe v zahraniãí. Vo zväzkoch
·tB je ãlovek s rovnak˘m menom evidovan˘
ako agent s krycím menom Spisovateº. P˘‰i
sa, Ïe ovláda ‰panielãinu, arabãinu, nemãinu
a nieão vie aj po laponsky.

Trávniãek najrad‰ej spomína na Líbyu a
Kubu. Neobdivuje len krajiny, ale aj ich vodcov.
O Fidelovi Castrovi a Muammarovi Kaddáfím
má aj knihy. Sú postavené hneì vedºa Koránu,
na poliãke nad posteºou.

Fidela si veºmi váÏi, Kaddáfího povaÏuje za
„veºmi férového chlapa“. Dostal od neho aj
zlatú tehliãku s podpisom, ktor˘ pri oficiálnej
náv‰teve v Tripolise nezískal ani premiér
Robert Fico.

„To som si preveril,“ pop˘‰i sa Trávniãek.
Medzi reãou spomenie aj Mohameda al
Fayeda, otca b˘valého snúbenca princeznej
Diany, o ktorom rozpráva ako o svojom
známom.

Trávniãek hovorí, Ïe kontakty mal veºmi
dobré. Tie s HZDS vraj preru‰il, keì zaãal
cestovaÈ za obchodom. UÏ v‰ak nepodniká.
Musel skonãiÈ po tom, ão ho pred siedmimi
rokmi zrazilo na autobusovej zastávke auto.
„Mám Ïelezá v nohe aj v ruke,“ ukazuje veºké
jazvy na tele.

Od nehody je invalidn˘m dôchodcom. Dúfal,
Ïe dostane od‰kodné, ale nedostal. Preto
teraz ºutuje, Ïe peniaze dal HZDS.
Obchodovanie mu veºmi ch˘ba. OddychovaÈ
doma nechce. „Naão? Môj otec zomrel, keì
mal deväÈdesiatdeväÈ rokov a tri‰tvrte.“

Trávniãek daroval peniaze HZDS, rád má
v‰ak aj Smer. Koho naposledy volil? Nikoho.
Bol na cestách. S v˘sledkom volieb je spokojn˘
a chcel by, aby táto koalícia pokraãovala aj
ìalej. Predsedovi Smeru vyãíta len to, Ïe je
málo rozhodn˘. „Potreboval by ãasÈ
Meãiarovej povahy.“

***
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Kniha
Marie Gabánkové

s více neÏ padesáti
barevn˘mi reprodukcemi

body broken
body redeemed

Published by PIQUANT  EDITIONS
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Cena 30 dolarÛ!
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Travel

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

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@videoelcanada.com

www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com

Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV

seriálÛ a zábavn˘ch pofiadÛ dovezla a Vám nabízí
v˘hradnû firma:

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

Pohled ze Zelené Hory
Zelená Hora u Nepomuku nevyniká
mohutností, ba ani nadmofiskou v˘‰kou.
To, co ji odli‰uje od okolních kopcÛ, to,
ãím pfiitahuje pozornost, je stavba na
jejím jinak zalesnûném vrcholu. Zámek.
Trochu hrad, trochu zámek. Odtud bylo
moÏné py‰nû pfiehlíÏet poddansk˘ kraj,
ale i jiné zámky, neboÈ ostatní ‰lechtická
sídla jsou v tomto kraji souãástí vesnic a
mûsteãek, ãasto pfiestavûná z vodních
tvrzí, které, jak známo, na kopcích
povût‰inou neb˘vají.
Zelená Hora se mimo jiné zapsala do

ãesk˘ch dûjin coby centrum odboje proti
kali‰nickému králi Jifiímu z Podûbrad -
právû zde revoltující katoliãtí páni ustavili
Jednotu zelenohorskou. Zasvûcenci si
je‰tû vzpomenou na zdej‰í nález tzv.
Rukopisu zelenohorského, o jehoÏ
pravosti se pr˘, stejnû jako v pfiípadû
Rukopisu královédvorského, vede stále
nejdel‰í literární bitva na svûtû. AlespoÀ
místní expozice vás o tom bez uzardûní
pfiesvûdãuje.

Samo mûsto Nepomuk je díky svému
nejslavnûj‰ímu rodákovi, svûtci Janu,
známo daleko za horizontem Zelené Hory.
Ano, museli bychom zaostfiit pfiedaleko za
hory a oceány. Se sochami tohoto
muãedníka v podobû pokorného knûze s
kfiíÏem v ruce a biretem na hlavû, nad níÏ
se vzná‰í pût hvûzd - svût˘lek mihotajících
se nad jeho umuãen˘m tûlem ve Vltavû -
se setkáváme ov‰em doma, v ãesk˘ch
zemích, velmi hojnû. Na mostech, u
rybníkÛ, u cest i v kostelech. Jsou
neodmyslitelnou souãástí na‰í barokní
kultury.
A kde se vzal tak podivn˘ název mûsta?

Jedna z m˘tick˘ch verzí mluví o pfiivolání
de‰tû jin˘m na‰ím svûtcem, svat˘m
Vojtûchem. Hora pomokla a zezelenala. I
dal‰í vysvûtlení je zajímavé. Mni‰i z
nedalekého cisterciáckého klá‰tera mûli
tak pfiísnou fieholi, Ïe spolu bûhem práce
nesmûli mluvit. I dorozumívali se jen
posunky a pomukávali. Krom toho museli
spát v osvûtlené místnosti, aby nepropadli
neãist˘m my‰lenkám a hfiíchu.
I v ãervenci nasládle páchnou cesty

jedovat˘mi v˘fukov˘mi plny z v‰ude
pfiítomn˘ch automobilÛ. Cítíme v‰ak i vÛnû
pro toto období charakteristické: syt˘ ‰mak
dozrávajícího obilí, omamn˘ ozón
bûlostn˘ch vrcholíkÛ tuÏebníku a uklidÀující
odér stále je‰tû kvetoucích lip. Pfiezrálé
tfie‰nû barví asfalt krvav˘mi skvrnami,
rozjeÏdûní slimáci na nûm zase kreslí slizké
mokvavé mapy, mezi nimiÏ se placatí jeÏci,
lasiãky a zajíci, a ze v‰ech nejvíce v‰elijací
ti opefienci, jejichÏ pírka se zoufale, jakby
stále Ïivá, zmítají pfiikována k rozpálené
silnici. Nûktefií jejich ‰Èastnûj‰í
soukmenovci jiÏ nedoãkavû fiadují na
drátech elektrického vedení, vla‰tovky
odváÏnû nalítávají aÏ k zemi a lehké
pefiinové mraky spûchají kamsi na v˘chod.
Tam, kde kopce Blatenské pahorkatiny
stfiídají rybníky a o poznání mírnûji zvlnûná
krajina jihoãeská.
Nahofie v lese, pár kilometrÛ severnû od

Nepomuku, narazíme na pomník deseti
zahynul˘ch americk˘ch váleãn˘ch letcÛ
sestfieleného Liberátoru. Je jedním z fiady
pfiipomínek osvobození západních âech
americkou armádou. UÏ jen existence
tûchto pomníãkÛ a pamûtních desek je
jak˘msi potvrzením existující svobody. Na
tuto skuteãnost by se nemûlo zapomínat.
Ostatnû, není to ten hlavní rozdíl od
podobn˘ch pomníkÛ v ostatních ãástech
na‰í republiky? A to i pfiesto, Ïe pûticípé
hvûzdy na nich jsou úplnû, ale úplnû stejné.

Miroslav Petr - ãervenec 2008
***

Pozdrav ze Zelené hory

Foto: M.Petr

Pro vût‰inu souãasníkÛ, ale Zelená Hora
pfiedstavuje onen bizarní zámek ze
·vandrlíkov˘ch âern˘ch baronÛ. O
„pfiestavbu“ zámku na kasárna
âeskoslovenské lidové armády se po
svém postaral jeho tehdej‰í vládce major
Halu‰ka zvan˘ Terazky, údajnû skuteãná
postava.
„Na ão také velké stromy? ukázal na

stoleté chránûné cedry. „Popílit! V‰etky
popílit!“ I k barokní ka‰nû mûl zásadní
v˘hrady: „Na ão je vojaku tfieba ká‰Àa?
Ja som bol dobry vojak a nikdy som
ká‰nû nûpotreboval.“ Tak padla ka‰na.
Obdobn˘ osud postihl zb˘vající vnitfiní
mobiliáfi. Co hofielo skonãilo v krbu. A
historické malby? âekalo je zabílení,
pfiípadnû pfiemalování. Tfieba právû oním
obrovsk˘m soudruhem ÎiÏkou s
gulometom v ruce, neboÈ palcát to nebyla
Ïádná socialistická zbraÀ: “Veì to nûbol
volajak˘si kapelmajster lebo farár.“
Z fiádûní Terazkyho a jemu podobn˘ch

se zámek dodnes zdaleka
nevzpamatoval. Nejvût‰í popularitu si
v‰ak tento svérázn˘ dÛstojník
Pomocn˘ch technick˘ch praporÛ získal
sv˘m hojnû pouÏívan˘m v˘rokem „ão
bolo, to bolo, terazky som majorom.“
V˘rokem, kter˘ je, pfiiznejme si to, stále
aktuální. Poeticky tak vystihuje stav, kdy
bychom se nepfiíjemné minulosti nejradûji
nûjak zbavili, zavfieli kostlivce do skfiínû
nebo nar˘sovali za nûãím, co nám z
minula zrovna nevoní a za co by jsme se
mûli stydût, silnou tlustou ãáru.

Vzpomínka na PTP

Papírová

Hlava
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Restaurace

v západním Torontu!

Aã uÏ nejsme kluci, skauti jsme furt v srdci
V mûsíci ãervenci, kter˘ jsem rok co rok
po ‰est let aÏ do maturity trávíval na
slavn˘ch táborech oddílu BVU Ostrava
(první v Gaderské dolinû ve Fatfie, dal‰í
ãtyfii v údolí Bfiezné u Ho‰tejna, a poslední
v Pochni u Vrbna pod Pradûdem) se
dodnes vûnuji skautské nostalgii - mám
na zahradû stan a skautuji klukovsky.

Na poãátku ãervence slavím nedoÏité
narozeniny Jaroslava Foglara, a na konci
ãervence vzpomínám úmrtí svého vÛdce
Karla Líby, zvaného ostravsk˘ Foglar.

http://www.ekamarad.cz/ezin/ãlánek/
71/

Oba oslavenci mne poznamenali v mífie
ne men‰í neÏ moji drazí rodiãe.

Foglara jsem ãetl jako ‰kolák, Rychlé
‰ípy mne okouzlily, kdyÏ jsem se uãil ãíst.
Foglarovy kníÏky jsem nikdy nepfiestal
ãíst, jako ãlovûk nezapomíná básniãky,
které se nauãil v základní ‰kole. Foglar
mi ukázal, Ïe je kdesi nûco lep‰ího neÏ
toulky v ulicích a darebaãení v zákoutích
Slezské Ostravy.

Do slavného oddílu BVU mne zavedl
spoluÏák Fíkus a nevím, jak mu teì
podûkovat, a otevfiel mi nové obzory jako
Luìkovi a Vilíkovi se podafiilo s Rikitánem

v nejslavnûj‰í Foglarovû kníÏce Ho‰i od
Bobfií fieky.

Ostravsk˘ oddíl BVU, takzvan˘
pion˘rsk˘ a turistick˘, vedl Karel Líba v
nejlep‰ích skautsk˘ch tradicích
vychovávání puberÈákÛ k samostatnosti,
odpovûdnosti a metodám chování v
pfiírodû tak, aby to pfiíroda ani nepocítila,
Ïe ‰est druÏin osmdesáti chlapcÛ, kdesi
v Beskydách ãi Jeseníkách nebo Odrách
pfienocovalo a nezÛstala po nich ani sirka,
hfiebík, nefiku-li papírek, kdyÏ ráno
tábofii‰tû opustili.

Karle, jestli mi teì ãte‰ pfies rameno
tuto ódu na skauting, nikdy jsem
nepohodil plechovku ãi odpadek za sv˘ch
padesát let ode dne, co jsem tû poznal; a
to se zajisté v tûchto zasvinûn˘ch ãasech
nespoãetn˘ch odpadkÛ pfiiãítá k dobru.

Párkrát ve svém Ïivotû jsme unikli v
Ontariu omrzlinám, protoÏe jsem umûl
rozdûlat oheÀ, postavit pfiístfie‰ek proti
blizardu, vûdûl jsem jak pfienocovat v
závûji. Dvakrát jsem zabránil staÏení
kanoe do pefiejí, protoÏe umím nahodit
lodní smyãku na pah˘l trãící z bfiehu
prudké fiíãky. Jednou jsem v draãí smyãce
spou‰tûl hocha dolÛ ze skály, na které se
svíjel v panice popíchan˘ vosami...

Dodnes fieÏu hromadu dfiíví ruãní
obloukovou pilou a pfiivádím tím k zlosti
své sousedy, ktefií si bez fietûzové pily
neufiíznou ani prk˘nko na poliãku. U
skautu jsem se nauãil pilou fiezat, ale i
pilu o‰etfiit - aã je to znalost dnes
archaická.

Umím postavit stan, coÏ umí kdekdo,
ale umím ho sloÏit tak, Ïe se dá znovu
pouÏít.

Zavírací nÛÏ mám vÏdycky v kapse, i
kdyÏ se uÏ nosit nemá, zvlá‰tû na leti‰tû.
Do katedrály Svatého Petra mne nevpustil
bezpeãák, protoÏe jsem nebyl schopen
svÛj noÏík vhodit do ko‰e na nepfiípustné
pfiedmûty, jak se teì vyÏaduje.

Chlap bez noÏe? „Já se vám na tu
katedrálu vyto,“ fiekl jsem si, a nelituji.

Jednoho v‰ak litovat musím, a to Ïe
chlapecké znalosti pfiejaté od skautského
vÛdce Karla Líby a tolik uÏiteãné v Ïivotû
pozdûj‰ím se uÏ nenosí: na vyhloubení
dvacetimetrové r˘hy pro odpadovou rouru
si soused vypÛjãil bagr. MÛj soused odklízí
sníh frézou. Lopata v rukou se stává
raritou.

Slibuji Ti, Karle Líbo, Ïe nÛÏ, pilu, sekeru
a lopatu budu pouÏívat k pracím kolem
baráku, tak jako jsme tûmito nástroji
postavili tábor. V ‰edesát˘ch letech na
bfiehu fiíãky Bfiezné, Gaderského potoka
a Pochenského náhonu jsme ve vlastním
díle sv˘ch rukou proÏívali nejkrásnûj‰í
ãervence.

KdyÏ jsme prvnû vypravili synky na
letní tábor na ostrovû v Hurónském jezefie,
a pfieãetli jsme pokyny rodiãÛm, Ïe sekery
a noÏe jsou nepfiípustné v rukou úãastníkÛ
tohoto ãervencového tábora, zatrnulo mi
úzkostí. Pochopitelnû Ïití s úzkostí je jako
Ïití s nemocí - ub˘vá tím radosti, tedy tu
úzkost nenosím na trh - jen si obãas
povzdechnu, kdyÏ srabi a slabí mají sólo
v televizi. Ale to teì nebudu fie‰it; chci
velebit své uãitele skautingu: Jaroslava
Foglara i Karla Líbu. A kdo si ty dva
velikány pamatuje, aÈ tedy v ãervenci
zavzpomíná taky.

Kdyby mi dnes nûkdo fiekl, Ïe nÛÏ, pila,
sekyra ãi lopata jsou nástroje minulosti a
tedy uÏ prakticky neuÏiteãné, usmûji se v
duchu a pomyslím si, Ïe kdyby, a to je
pouhé kdyby, cena energie je‰tû porostla,
anebo nedej BÛh na ãásek elektfiina
vypadla z obûhu, bude se oz˘vat kvílení
a nafiíkání v‰ech tûch, ktefií uÏ vlastní
silou nic neumí.

TakÏe mám siln˘ dÛvod na Karla Líbu
vzpomínat, ale taky dûkovat za to, co
mne jako synka nauãil tak dobfie, Ïe jsem
si to zamiloval na cel˘ Ïivot.

Zdravím tû a pfieji ti v‰ecko dobré!
Ross Firla - Sudbury
***—-
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O vrácené ovci
Pase ovãák ovce na zelené louce. Najednou,
co to? Po pû‰ince pfiijíÏdí bavorák a za ním
oblaka prachu. Za volantem mlad˘ muÏ v
obleku od Broniho, v botách od Gucciho,
vázanka D+G a na oãích tmavé br˘le Ray
Ban. Stisknutím tlaãítka stáhne okénko,
vykloní se a povídá: “Hej, ovãáku, kdyÏ ti
fieknu, kolik má‰ ve svém stádû ovcí, dá‰ mi
jednu?”
Ovãák se pomalu podívá na úspû‰ného
mladého muÏe a fiekne klidnû: “Ale jo, proã
ne?” Úspû‰n˘ mlad˘ muÏ zaparkuje svÛj
bavorák, vytáhne notebook Dell, pfiipojí ho
ke svému mobilu od AT&T. Pomocí GPS
urãí svoji polohu, pak se pfiipojí na satelit
NASA, kde zadá svoje soufiadnice a vyÏádá
si pofiízení fiady fotografií s vysok˘m
rozli‰ením. Pak pomocí Adobe Photoshop
otevfie pofiízené digitální obrázky a exportuje
je do zpracovatelského stfiediska v
Hamburku.
Bûhem pár vtefiin dostane na svÛj Palm
Pilot zprávu, Ïe obrázky jsou zpracovány a
uloÏeny v databázi SQL. Propojí databázi s
Excelem, kde má stovky sloÏit˘ch vzorcÛ, a
uploaduje v‰echna uloÏená data. Po nûkolika
minutách má zpracovaná data. Vytiskne je
na miniaturní barevné tiskárnû HP LaserJet
jako stopadesátistránkovou zprávu a otoãí
se k ovãákovi:
“Má‰ pfiesnû 1586 ovcí!”
“To je pravda. TakÏe podle na‰í domluvy si
mÛÏete vybrat jednu ovci.”
Ovãák pozoruje pobavenû mladého muÏe,
jak se snaÏí napasovat jedno zvífie do kufru
auta, a pak povídá:
“KdyÏ vám fieknu, jaké je va‰e povolání,
vrátíte mi, co jste si vzal?”
Mlad˘ muÏ se na vtefiinu zamyslí a odpoví:
“Jistû.”
“Jste konzultant EU,” fiekne ovãák.
Mladému muÏi spadne ãelist:
“To je pravda. Jak jste to uhodl?”
“VÛbec jsem nemusel hádat,” povídá ovãák.
“Pfiijel jste, aniÏ by pro vás kdokoliv poslal.
Chtûl jste si nechat zaplatit za odpovûì,
kterou jsem uÏ dávno znal - navíc na otázku,
na kterou jsem se ani neptal, a pfiitom o mé
práci víte úpln˘ kulov˘. A teì mi vraÈte
mého psa!”

e-mail
***

Warnemünde
Jako ãlovûka kfitûného Vltavou by mû v
mládí proÏívaném v socialistickém
âeskoslovensku sotva napadlo, Ïe nûkdy
budu Ïít u mofie ba oceánu. Ale stalo se
tak, neboÈ jak fiíkala moje babiãka ...
V‰echno je moÏné pod sluncem anebo
Nevíme dne ani hodiny.
Ano, ãas oponou trhnul a zmûnûn svût,

jak pravil básník a tak uÏ 27 let Ïijeme u
Pacifiku. Pro suchozemce je mofie, natoÏ
oceán, záÏitkem. Nebylo tomu jinak ani u
mne. Ale ten první záÏitek uÏ se vytrácí v
uplynulém ãase a zvyku na souãasnost.
Dnes jsem si opût lebedil na na‰í

ponûkud drsné, ale pûknû osamûlé pláÏi
u Pacifiku a ãetl si moudrou kníÏku V.
Mertla Pfiemítání o vûcech vezdej‰ích.
Bylo pfiíjemné poãasí, hladina oceánu
vûtfiíkem nafiasena do drobn˘ch vlnek.
A tu, jak uÏ se nûkdy stane, staãí slovo,

vûta, zmínka a stane-li se tak v pfiíhodném
okamÏiku, jeden se mÛÏe ocitnout v jiném
ãase, na jiném místû. Tedy v mysli a
pamûti své.
Pfiesnû to se mi stalo pfii ãetbû kratiãkého

textu Pahorek v Mertlovû kníÏce.
Warnemünde, ãetl jsem na jedné stránce.

A ocitl jsem se o dekády let nazpût, v
dobû budování Berlínské zdi (cca 1961-
62), jejíÏ zbourání znamenalo o tfiicet let
pozdûji teãku za rozpadem sovûtského
impéria.
Tehdy jsme jeli na studijní zájezd do

Rostocku (NDR) a cesta se o mnoho
hodin protáhla právû kvÛli objíÏìce
Berlína a v nûm se topofiící ohavné zdi.
Technická exkurze se konala v mûstû
Rostock, ale dílem kohosi ‰ikovného na
fakultû strávili jsme dva t˘dny v
nedalekém pfiímofiském mûsteãku
Warnemünde. Z Rostocku jelo se tam
vlakem na nepodobn˘m lokálce
projíÏdûjící posázavsk˘m údolím.
A to je vlastní dÛvod k sepsání tohoto

textíku.
NeboÈ, aÈ uÏ dávno pro mû mofie nebo

oceán není novinkou, dosud nikde jsem
nepocítil tak silnou a podmanivou jeho

vÛni jako právû tam, ve Warnemünde;
vÛni Baltického mofie. Silnou, pfiíjemnou,
exotickou. V tak opojné mífie jsem pak
mofie ani oceán nevdechoval ani u
Jadranu, ani u Pacifiku.
Aã tehdy jsem si z cest nepofiizoval

zápisky, v pamûti mi zÛstala nejen ta
vÛnû mofie, ale i opékan˘ch ‰protÛ k
dostání na promenádû celkem ‰tûdré na
vlídná bistra a bary. Na písku pláÏe bylo
moÏno pokochat se pohledem na nejednu
sleãnu nebo paní (Fräulein oder Frau)
hovících si v proutûn˘ch kukaních
chránících proti obãasnému poryvu vûtru.
Voda ãirá a teplá. Krásné poãasí. A také
... byl jsem mlad˘ ... a moÏná i proto v‰e
zdálo se mi tak nádherné a
nezapomenutelné.
Ale to vím s jistotou... uÏ nikdy a nikde

jsem tak podmanivou vÛni mofie (oceánu)
nevdechoval. Snad to bylo umocnûno i

tím, Ïe tehdy jsem se u mofie, coby
suchozemec, ocitnul prvnû.
Nicménû, panu V.Mertlovi dík za

pfiipomenutí toho místa!
Vladimír Cícha-Vancouver

***

Uklízecí firma
hledá Ïenu

na pln˘ úvazek.
12 dolarÛ  na hodinu

 pro zaãátek.
West Toronto nebo

Mississauga residents.
Volejte 416/450-4979

1807-15
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OLYMPIJSKÉ HRY BUDOU ZAHÁJENY  8. SRPNA.
JE PRO VÁS ÚâAST NA NICH CENOVù NEDOSTUPNÁ?

ZÚâASTNùTE SE TEDY  V SOBOTU 9. SRPNA
SOKOLSK¯CH LETNÍCH HER V ST. JACOBS V ONTARIU!

44. SOKOLSKÉ LETNÍ HRY SE ZÁVODY V LEHKÉ ATLETICE
se konají v sobotu 9. srpna 2008 - opût na hfii‰ti ‰koly v St. Jacobs, Ontario.

Závody jsou, jako obvykle, otevfiené v‰em, ãlenÛm i neãlenÛm Sokola,
v‰ichni, od 5 do 75 let (i dfiíve narození) jsou k úãasti srdeãnû zváni.

SoutûÏí se v bûhu na krátké tratû (60 m a 100 m),
ve skoku dalekém, ve vrhu koulí, v hodu míãkem (dûti),

a v terénním bûhu - dûtí na 200 m, dospûl˘ch na 2 km a 4 km.

âasov˘ rozvrh (mÛÏe b˘t upraven podle poãtu úãastníkÛ):
09:30  hod.  zápis závodníkÛ
10:00  hod.  zahájení závodÛ
16:00  hod.  ukonãení závodÛ

17:30  hod.  vyhlá‰ení v˘sledkÛ, volná zábava na zahradû J. Kargera
(nápoje si, prosím, pfiivezte!)

Poznámky:
1. Hygienická zafiízení budou ve ‰kolní budovû otevfiena po dobu závodÛ.

2. Prosíme o sdûlení, zda se zúãastníte závodÛ a / nebo volné zábavy po závodech
Pfiijeìte do malebné vesniãky St. Jacobs, pfiivezte s sebou své pfiátele a proÏijte s
námi hezk˘ den v pfiíjemném prostfiedí a v dobré spoleãnosti!  Tû‰íme se na vás!

Zaãátek konce éry RF?
Je znaãnû komplikované porovnávat v˘kony a v˘sledky sportovcÛ v jakémkoli
druhu zápolení dnes a pfied mnoha lety. S tím se ale nedá nic dûlat, to je neÏ
pfiirozen˘ dÛsledek v‰eho, ãím moderní vûk a technologie poznamenávají na‰í
dobu. To se t˘ká i sportovních v˘konÛ borcÛ, ktefií zápolí na profesionální úrovni,
tedy tûch, jimÏ je jejich sport obÏivou.

Dnes uÏ v podstatû nesleduji mnoho sportÛ, snad jenom trochu tenis a lyÏování.
Pfied ãasem jsem napsal kratiãk˘ textík Fenomén Federer (nebo tak nûjak znûl

titul) do tohoto listu. Tento tenista vyhrával jeden turnaj za druh˘m a to i v dne‰ní
situaci, kdy v profesionálním tenisu objevuje se bûhem roku mnoho nov˘ch talentÛ
a konkurence vyrovnan˘ch hráãÛ vrcholné v˘konnosti je znaãná.

Navzdory tomu Roger Federer v minul˘ch tfiech, ãtyfiech letech kraloval a v
hodnocení ATP (Association of Tennis Professionals) jeho bodov˘ náskok byl
velik˘. Poãet vyhran˘ch v˘znamn˘ch turnajÛ se poÏehnanû zvy‰oval. Ale ... je
moÏné, Ïe i v pfiípadû Rogera Federera uÏ zaãíná platit ono Nic netrvá vûãnû (lásku
k jedné sleãnû zrovna nemám na mysli)?

Na sklonku loÀského roku ukonãil RF svou smlouvu s T. Rochem z dÛvodÛ mnû
neznám˘ch. Pak onemocnûl mononukleózou, uzdravil se, ale v tomto roce 2008
vyhrál jen dva ATP turnaje, navíc nikoli nejvûhlasnûj‰í a bez úãasti úplnû v‰ech
v˘konnostních ‰piãek.

Jeho wimbledonské finále s Rafaelem Nadalem bylo dle mého utkáním, jaké se
kaÏd˘ rok nevidí. ·tûstûna byla pfiejícnûj‰í onomu druhému tenisovému fenoménu,
R. Nadalovi, jehoÏ fyzická kondice je patrnû nejlep‰í ze v‰ech jeho soupefiÛ..

A zaãal Roger’s Cup v Torontû, kter˘ mimo loni Federer dvakrát po sobû vyhrál.
Byl letos vyfiazen sympatick˘m Francouzem Simonem v prvním kole. A nejen to. V
rozhodujícím tfietím setu vedl 3:1 a pak je‰tû 4:3 (vyhrál onen vûhlasn˘ TildenÛv
game, kter˘ snad teoreticky zaji‰Èuje vítûzství v setu), ale zÛstalo ale jen u teorie.

PovaÏuji Federera za jednoho z nejlep‰ích svûtov˘ch tenistÛ a to nejen pokud jde
o v˘sledky. Líbí se mi jeho vyrovnanost, gentlemanské vystupování, pfiipomínající
jiného legendárného tenistu moderní doby, P. Samprase. (Aã v˘roky J.McEnroe
byly mnohdy vtipné, nijak jsem je neoceÀoval a Connorsovo poãínání mû ãasto
iritovalo). Líbí se mi i zpÛsob, s nímÏ pfiijímá prohru, neoãekávanou jeho pfiíznivci,
odborníky a jím sam˘m.

Je to neuvûfiiteln˘ nápor na psychick˘ stav hráãe jeho druhu pfii kaÏdém dal‰ím
turnaji, na nûmÏ by mûl potvrdit svou jedineãnost, jak se oãekává. Zdá se mi, Ïe
Roger Federer letos není jiÏ schopen tomuto náporu úspû‰nû vzdorovat.

A docela osobní pozorování: uÏ jsem si toho v‰iml dvakrát, ne-li tfiikrát, naposledy
pfied zaãátkem turnaje v Torontu. Pravil, Ïe s minulou poráÏkou uÏ se vyrovnal,
zapomnûl na ní, cítí se fit, povrch kurtÛ zaãínajícího se turnaje mu vyhovuje a pod.
...A pak v utkání prvního kola prohraje díky nespoãetn˘m nevynucen˘m chybám.

Co se pfiihodilo tomuto hráãi, nevím. Pfii sledování jeho vyfiazení v prvním kole
turnaje Roger’s Cupu v Torontû jsem jej nepoznával. Dûlal chyby, doÏadoval se
potvrzení úderu oním systémem hawk eye v pfiípadech, kdy out jeho úderu byl
dvacet centimetrÛ v jeho neprospûch ... prostû, díval jsem se na jiného hráãe neÏ
fenomenálního Rogera.

 Ale, ne kaÏd˘ ãtenáfi Satellitu se zajímá o tenis nebo jej i hraje, a tak svoje povídání
ukonãím. Shora uvedené mÛÏe b˘t povaÏováno za jakousi pfiedpovûì, Ïe, k mojí
nemalé radosti, ke konci se ch˘lí kralování ‰v˘carského tenisty

 Doufám, Ïe moje pfiedpovûì je mylná. NeboÈ, dle mého názoru, R. Federer se
dosud vyznaãoval vynikajícím mistrovstvím v bílém (dnes tedy uÏ dle chuti hráãÛ
kromû Wimbledonu i jinak pestrobarevném) sportu, kde nedochází k fyzickému
kontaktu ãi vzájemnému spílání funkcionáfiÛ Ïv˘kajících tabák jako tfieba v baseballu,
nebo americkém fotbalu, kde soupefii musí b˘t vybaveni jako gladiátofii. A vûfiím, Ïe
se Roger pouãí ze sv˘ch chyb a bude pfiíznivcÛm tohoto sportu je‰tû dlouho
poskytovat znamenitou podívanou.

A navíc, nazíráno zcela z osobního hlediska - tento pfiíjemn˘ sport lze pûstovat i
v pokroãilém vûku, staãí jen rozeznat základní lajnu od té omezující prostor pro
servis, aby servis, odehran˘ s br˘lemi jiÏ volajícími po v˘mûnû za silnûj‰í, byl platn˘.

Doufám, Ïe neÏli Roger Federer bude se úãastnit jen spoleãensk˘ch deblÛ,
vyhraje je‰tû mnoho turnajÛ té nejvy‰‰í úrovnû. A taky doufám (nejspí‰ marnû), Ïe
svoji osobu nevydá v ‰anc nûkteré dal‰í ze stupidních reklam, kter˘ch je TV plná.
Nemyslím, Ïe to má, z finanãního hlediska, zapotfiebí.

To já bych byl pro takovou ãinnost rozhodnû vhodnûj‰ím kandidátem ...
Vladimír Cícha - Vancouver

 * * *

Liga mistrÛ: Artmedia i Sparta
vyhrály

TAMPERE-sme-Artmedia mala v Tampere
s finsk˘m majstrom v˘born˘ vstup do
zápasu. UÏ po 14 sekundách hry vystihol
Pospûch zlú „malú domov“ Järvinena,
obi‰iel aj brankára Kavéna, loptu v‰ak poslal
len pozdæÏ bránkovej ãiary. Silná
desaÈminútovka PetrÏalãanov napokon
predsa len priniesla svoje ovocie. Po
Kozákovom vysunutí Halenár priÈukol
vynikajúco hrajúcemu Pospûchovi, a ten
krásnym oblúãikom ºavaãkou preloboval
Kavéna - 1:0. O ìal‰ie dve minúty Myntti
pristavil hlavou loptu Niemimu, ktorého volej
skonãil v ºavom dolnom rohu Kamenárovej
brány - 1:1.
Artmedia na inkasovan˘ gól zareagovala
t˘m najlep‰ím moÏn˘m spôsobom.
Urbánkov center z ºavej strany sa dostal aÏ
k ObÏerovi, ktor˘ tentoraz nespanikáril a
trafil presne k ºavej Ïrdi.
Artmedia sa poãas celého druhého polãasu
zameriavala na pozornú defenzívu a
odolávala náporu domácich. V 86. min
predviedol svoje majstrovstvo striedajúci
Piroska, ktor˘ na ºavej strane nasadil
„jasliãky“ Ojanperämu a ºavaãkou vymietol
pavuãinku v pravom hornom rohu
Kavénovej bránky - 3:1.

***

Kladrubského trefa pfiiblíÏila
Spartû postup

PRAHA/TIRASPOL - Gól Jifiího
Kladrubského zajistil ve stfiedu veãer
Spartû dÛleÏité vítûzství v prvním utkání
2. pfiedkola Ligy mistrÛ v moldavském
Tiraspolu.PraÏané tak mají k postupu
blíÏ. Odveta se hraje 6. srpna na Letné.
Krátce po zahájení mûla Sparta první
‰anci, ale gólman Nama‰ko byl u
Bergrova centru o setinu sekundy dfiív
neÏ Slepiãka. Domácí odpovûdûli ránou
Balimy, která prosvi‰tûla tûsnû kolem
horního rohu Kozáãikovy branky. V
dal‰ích minutách v‰ak mûli blíÏ ke gólu
PraÏané.
Ve druhé pÛli získali domácí územní
pfievahu, ale v cestû jim stál pfiedev‰ím
¤epka. V závûreãné ãtvrthodinû udefiila
Sparta. Nejprve odvrátila rohov˘ kop
soupefie, Matu‰oviã pfiistrãil míã
rozbûhnutému Kladrubskému, a ten z
hranice ‰estnáctky vyslal nechytateln˘
projektil k tyãi.

***

Pohár UEFA
Futbalisti slovenského vicemajstra M·K Îilina
zvíÈazili vo ‰tvrtkovom odvetnom zápase 1.
predkola Pohára UEFA 2008/2009 na
vlastnom trávniku pod DubÀom nad
bielorusk˘m tímom FC MTZ-RIPO Minsk 1:0
(0:0) a postúpili do 2. predkola druhej
najprestíÏnej‰ej európskej klubovej súÈaÏe.
Zverenci Pavla Vrbu pred dvoma t˘ÏdÀami na
ihrisku súpera dosiahli remízu 2:2. Aj vtedy v
závere skóroval Róbert JeÏ. Na piatkovom
Ïrebe 2. predkola Pohára UEFA 2008/09 vo
‰vajãiarskom Nyone teda bude v osudí
figurovaÈ Ïilinsk˘ klub, ale aj gruzínsky WIT
Georgia Tbilisi, ktor˘ vo ‰tvrtok doma zvíÈazil
nad Spartakom Trnava 1:0 (prv˘ zápas 2:2) a
vyradil tento slovensk˘ klub z ìal‰ích bojov.

***

Brückner trenérem rakouské reprezentace
VídeÀ-právo/Karel Felt, Zdenûk Pavlis-Karel
Brückner povede rakouskou reprezentaci. Na
tiskové konferenci ve Vídni to oficiálnû oznámil
prezident Rakouského fotbalového svazu
Friedrich Stickler. Brückner má smlouvu do
MS 2010, kam má národní t˘m na‰ich jiÏních
sousedÛ dovést.
Zatímco rakou‰tí fotbaloví odborníci volbu
chválí, nûkterá média, jako bulvární list Krone,
si kladou otázku, zda to byla správná volba.
Názor rakouské vefiejnosti také není
jednoznaãnû pozitivní.
„Je to jeden z nejzku‰enûj‰ích reprezentaãních
trenérÛ a také jeden z nejúspû‰nûj‰ích. Dohodli
jsme se pomûrnû rychle, v podstatû uÏ pfied
ãtrnácti dny,“ fiekl prezident Rakouského
fotbalového svazu Friedrich Stickler a liboval

si, jak se povedlo jméno nového kouãe utajit.
Brückner nahradil u rakouské reprezentace
Josefa Hickersbergera, kter˘ mûl smlouvu do
konce roku, ale je‰tû v ãervnu neãekanû oznámil,
Ïe konãí. Brückner povede Rakousko poprvé
20. srpna v pfiípravném utkání v Nizze proti
domácí Itálii. V kvalifikaãní skupinû o postup
na MS 2010 ho ãeká 6. záfií ve vídeÀském Prátru
Francie, dal‰ími soupefii budou Rumunsko,
Srbsko, Litva a Faerské ostrovy.

***
Ktefií âe‰i také vedli reprezentaci v cizinû: Du‰an
Fitzel (2006, Malta) Du‰an Uhrin (1999, Kuvajt) Milan
Máãala (1996-2008 postupnû Kuvajt, SAE, Saúd. Arábii,
Kuvajt, Omán a Bahrajn) Milou‰ Kvaãek (1993,
Singapur) Jifií Pe‰ek (1981, Jemen) Jan Fábera (1968-
1970, Súdán) Franti‰ek Fadrhonc (1970-1974,
Nizozemsko) Rudolf Vytlaãil (1964, Bulharsko)

***
Na Slovensku zaãala liga

1.KOLO: Artmedia-Tatran Pre‰ov 1:0 (0:0),
MFK Ko‰ice-MFK RuÏomberok 1:0 (1:0),
Slovan Bratislava-Banská Bystrica 0:0, FC
Nitra-Dunajská Streda 2:1 (1:0), Spartak
Trnava-FK ZTS Dubnica 2:1 (2:1), M·K Îilina-
FC ViOn Zl.Moravce 3:0 (2:0).
2.KOLO: Dunajská Streda-Spartak Trnava
3:0 (0:0), Artmedia-M·K Îilina 0:2 (0:1),
Banská Bystrica-MFK Ko‰ice 0:1 (0:1), FC
ViOn Zl.Moravce-FC Nitra 1:1 (0:1), Tatran
Pre‰ov-MFK RuÏomberok 3:2 (1:1), FK ZTS
Dubnica-Slovan Bratislava 1:3 (1:1).

***
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