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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.

P¤IPÍJÍME NA OSMIâKU!
Napfied jsem musel absolvovat 5x8 (40 let v Kanadû), abych mohl v roce 2008 v titulu pfiipít na tu ãeskou osudovou osmiãku. Pfied 40 lety se toho v mém Ïivotû událo dost: natoãil jsem
svÛj poslední film v âechách, zúãastnil se váleãn˘ch akcí (jako reportér) a pfiestûhovali jsme se s Dagmarou do Kanady. MÛj poslední dokumentární film jste moÏná vidûli. Dûjiny na osm
se promítají skoro kaÏdoroãnû v âeské televizi, coÏ podstatnû vylep‰uje mÛj dÛchod. Za kaÏdé promítnutí Dilia poukáÏe na mÛj úãet 12 Kã. Tu zmínûnou politickou satiru jsem toãil hlavnû
v Praze a v Plzni, coÏ si PlzeÀáci pamatovali bûhem leto‰ního PlzeÀského finále. Obãas mi tam nûkter˘ filmov˘ fanda pfiipomnûl klasické citáty z Dûjin na osm: “Já sdílím mínûní svého
‰vagra ...” nebo “Je to tak rovnûÏ tak”.

Pak pfii‰el 21. srpen. Hned ráno jsem mazal na
Vinohrady, probudil fieckého konzula a ten mi - je‰tû v
pyÏamu - dal do na‰ich pasÛ Ïádaná víza. Místo na
fieckou dovolenou jsme se pozdûji pfiesunuli na dalek˘
Západ, ale k tomu v‰emu se dostaneme. Vracel jsem
se kolem budovy rozhlasu právû kdyÏ se skupinû
mladíkÛ podafiilo pomocí kramle a dlaÏební kostky
udûlat díru do kanistru sovûtského tanku a pozdûji ho
zapálit. V‰echno to fotil Karel Dirka, pozdûji znám˘
mnichovsk˘ producent. Dvûma spofiádan˘m obãanÛm
to vadilo: “Neprovokujte je!” To mû velice znechutilo.
Snad to byl jeden z mnoha dÛvodÛ k emigraci. Cizí
armáda nás okupuje - a my je nemáme provokovat!

Popo‰el jsem na Václavák a s mnoha dal‰ími kfiiãel na
ruské vojáky. Pfii tom mû vyfotil Olda ·kácha. Na jedné
z tûch fotek tam zachmufienû stojím je‰tû s Pavlem
Bobkem a Janem Kaplick˘m. Nakonec jsem skonãil
je‰tû se skupinou dal‰ích filmafiÛ v bytû Pavla Juráãka
v Krakovské ulici a dohadovali jsme se, co bude dál.

Teprve druh˘ den jsem si uvûdomil Ïe jsem filmafi.
Zamífiil jsem do Studia dokumentárních filmÛ na
Václaváku, dostal pfiidûlen˘ ‰táb a vyrazil natáãet.
Myslím, Ïe dal‰í ‰táby utvofiili také Jirka Papou‰ek a
Evald Schorm. Ti toãili vût‰inou v Praze. Já jsem s
kameramanem Frantou Vlãkem a dal‰ími pomocníky
vyrazil do Pardubic. ¤íkalo se, Ïe na‰i Ïelezniãáfii tam
zastavili vlak se sovûtsk˘mi ru‰iãkami, které mûly
zabránit vysílání na‰eho ilegálního rozhlasu. Na
pardubickém nádraÏí jsem oslovil první uniformu. Byla
to statná paní a podezfiívavû se na mû podívala, proã
chci vûdût kde je ten rusk˘ vlak. Vysvûtlil jsem, Ïe jsme
z ãeskoslovenského filmu, natáãíme záznam o okupaci
a materiály budou bûhem 24 hodin vysílat v‰echny
západní televize. Neodpovûdûla mi, ale dal‰í Ïelezniãáfi
mi prozradil, Ïe musíme na stanici do Kostûnic,
vzdálen˘ch asi 11 km. KdyÏ jsme dojíÏdûli na místo,
stal se ze mû prozírav˘ dokumentární âapajev. ¤ekl
jsem fiidiãi, aby s autokárkem poãkal v lesíãku opodál a
s Frantou jsme do‰li na nádraÏí pû‰ky, kameru v
ruksaku. Rusk˘ vlak tam ãekal, protoÏe zavfien˘ semafor
mu znemoÏÀoval odjezd. Pfiednosta nás poslal za
manÏelkou do svého bytu v prvním patfie. Franta
vystoupil s kamerou na Ïidliãku a oknem natoãil celou
scénu, ãásteãnû ukryt za bílou záclonou. JenÏe zafoukal
vûtfiíãek a bdûl˘ rusk˘ voják si v‰iml kamery s dlouh˘m
objektivem. Nahlásil to poruãíkovi, ten zavelel - a uÏ se
do budovy za námi hnala trojice vojákÛ se samopaly.
Rychle jsme kameru schovali do kumbálu, chÀapli
âlovûãe nezlob se a s paní pfiednostovou a jejím synem
pfiedstírali spoleãenskou hru. Na schodech se ozvaly
dunivé kroky vojensk˘ch holinek - a za okamÏik do
kuchynû vtrhli ostraÏití vojáci. Mezitím pfiednosta tu‰il
to nejhor‰í. Aby nás zachránil, dal okamÏitû zmûnit
návû‰tí, semafor vyskoãil, poruãík zafival na své vojáky,
ti se otoãili, sebûhli dolÛ a naskoãili do rozjetého vlaku.

Se‰li jsme dolÛ. Pfiednosta odloÏil telefon. V
Pardubicích se pr˘ o nás Rusové dovûdûli a poslali za
námi tfii obrnûné vozy. Podûkovali jsme mu a kameru

zase zabalili. Pro jistotu jsem se rozhodl, Ïe se k
autokárku vrátíme na druhé stranû kolejí, za kter˘mi
byla malá stráÀ, která nás kryla. Jen jsme do‰li k
na‰emu autu, vynofiily se na silnici tfii vojenská vozidla.
S autokárkem jsme se otoãili a zmizeli z dohledu po
mal˘ch okreskách. Vrtalo mi hlavou, jak se o nás
Rusové v Pardubicích dovûdûli. Pak mû napadlo, Ïe jim
to musela prozradit ta ãeská ajznboÀaãka, ta mrcha,
ten obézní sudokopytník. Dal‰í pfiíklad negativního
národního charakteru.

Pak jsme se s Dagmarou pfiesídlili a tfii mûsíce ve Vídni
ãekali na druhou etapu svého Ïivota. Obãas jsme
hrávali kanastu s m˘m slovensk˘m kolegou, reÏisérem
Stano Barabá‰em a jeho manÏelkou. Jednou Stano
pfiinesl zprávu, Ïe na kanadské vyslanectví pfiiletí nûkdo
z National Film Board of Canada na pohovory s ãesk˘mi
a slovensk˘mi filmafii. Z nûkolika desítek na‰ich kolegÛ
dostal nabídku Stano a já. Tak jsme se v listopadu
pfiesunuli z Evropy do Kanady.

Materiál, kter˘ jsme bûhem prvních dnÛ okupace
natoãili my s Frantou Vlãkem a dal‰ími ‰táby, byl
nakonec poslán do Kanady a tam ho sestfiíhal mÛj
kolega, reÏisér Rudolf Krejãík. Musel se ale brzo vrátit
domÛ, takÏe jsem na míchaãku v Montrealu dohlédl já.
To uÏ se psal rok 1969. Komentáfi namlouval Jifií
Voskovec - a to bylo na‰e první setkání. Film byl pozdûji

uveden pod názvem Seven Days to Remember ãili
Sedm kritick˘ch dnÛ.

KdyÏ Ameriãané pfiistávali na Mûsíci, konãila moje
pÛlroãní stáÏ v National Film Board of Canada. Jednoho
dne se v Montrealu objevil nûjak˘ profesor z Ontaria a
hledal ãlovûka, kter˘ by zaloÏil a vedl filmové oddûlení
na Conestoga College v Kitcheneru. Kamarádi z NFB
doporuãili mû, takÏe jsem tam za nûkolik t˘dnÛ vyrazil
na pohovor. Pfienocovali jsme s Dagmarou ve mûstû a
pÛjãili si auto. V 10 ráno jsem mûl interview s dûkanem.
Za hodinu mi uÏ jeho sekretáfika dala kopii smlouvy a
my jsme se Ïenou zaãli hledat byt. Za hodinu jsme s tím
byli hotovi. Tfietí okouknut˘ byt se nám líbil. Zaplatili
jsme zálohu a bydlení bylo zafiízeno. Taky uÏ byl ãas na
obûd. Po sendviãi jsme si ‰li vybrat nové auto. Vedoucí
prodejny navrhl, abychom si v bance vyfiídili pÛjãku.
Bylo to vcelku jednoduché: ukázal jsem pfiijímací list z
Conestoga College - a bûhem nûkolika minut byla
finanãní záleÏitost hotova. Vyzvedli jsme si nové auto a
po tfietí hodinû odpoledne jsme vyjíÏdûli zpátky do
Montrealu. Jako odchovanci socialismu jsme z toho
byli je‰tû dlouho zpitomûlí. Bûhem jednoho dne jsem
dostal práci, na‰li jsme byt, dostali pÛjãku z banky a
koupili nové auto. TakÏe jsme tûch 650 km proplachtili
jako v tranzu. Byly to krásnû zaãátky v nové zemi!

  Václav Táborsk˘
***

Srpen 1968 ve filmovém Týdeníku Foto Finále - Plzeň
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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

World

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: J. Matzenauer, 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.

Vyhlasenie svetového zdruÏenia  ãeskoslovensk˘ch politick˘ch väzÀov
k 40. v˘roãiu okupácie

Tohtoroãné 40. v˘roãie okupácie
âeskoslovenska má na Slovensku aj takmer
dva desaÈroãia po tzv. páde komunizmu v
novembri 1989 stále podivnú príchuÈ. K˘m
v âR sa 21. august 1968 pripomína na
najvy‰‰ej ‰tátnej úrovni s patriãn˘mi
poctami, vrátane t˘ch vojensk˘ch, u nás si
politici ani nemajú kde túto dejinnú udalosÈ
pripomenúÈ.
PoloÏenie kvetov k skromnej a historicky

bezobsaÏnej pamätnej tabuli s menom
Danky Ko‰anovej a Petra Legnera v
Bratislave, ãi k hrobu Alexandra Dubãeka,
vyznievajú neúprimne - trápne a rozpaãito.
Okrem skromného Pamätníka so ‰tatistikou
obetí v Poprade, na Slovensku neexistuje
dôstojn˘ centrálny pamätník venovan˘
obetiam invázie z radov na‰ich obãanov.
Bezprecedentn˘ a zákern˘ prepad

âeskoslovenska v roku 1968, vlastn˘mi
spojencami z Var‰avského paktu, nesie
bez ak˘chkoºvek pochybností peãaÈ nielen
permanentnej série zlyhaní komunistického
systému, poãnúc boº‰evick˘m terorom,
Gulagmi a pokraãujúc vojensk˘mi agresiami
v Nemecku, Maìarsku ãi Poºsku ale aj
peãaÈ zlyhania samotného Západu vo
vtedaj‰ej nepriaznivej geopolitickej situácii.

V auguste 1968 zlyhali politici, zlyhali
svetové mocnosti, nezlyhali v‰ak milióny
obãanov âeskoslovenska, ktorí vo svojej
túÏbe po lep‰ej a spravodlivej‰ej spoloãnosti
boli zradení. Mnoho rodín stratilo svojich
najbliÏ‰ích a na ich srdciach ostala trvalá
jazva. Práve t˘mto obyãajn˘m ºuìom by
mal patriÈ prejav ão najhlb‰ej úcty.
21. august totiÏ nielenÏe pochoval v‰etky

nádeje ale jeho následky nesieme dodnes.
Komunistická chunta na ãele s Husákom a
Biºakom, ktorá sa dostala k moci silou
rusk˘ch tankov a zapredala vlastnú krajinu,
zo ‰tátu ktor˘ bol e‰te v roku 1966 na úrovni
Rakúska urobila ekonomicky zaostalú
krajinu obohnanú ostnat˘m drôtom.
Korene na‰ej súãasnej biedy siahajú aj k

augustu 1968. Aj preto sa dnes Slovensko
stalo krajinou, ktorá láka investorov uÏ len
lacnou pracovnou silou a daÀov˘mi úºavami.
Ná‰ návrat do Európy, odkiaº sme boli po
tzv. oslobodení sovietskou armádou a
následne po komunistickom puãi vo februári
1948 násilne vytrhnutí a cena, ktorú sme
dnes zato priniesli bola aÏ príli‰ vysoká.
Toto v˘roãie by sa malo staÈ dôvodom k

zamysleniu, preão aj dnes namiesto
vlastn˘ch obetí sú nám bliÏ‰ie obete cudzie,

ktoré servilne uctievame aby sme sa zapáãili
mocn˘m tohto sveta podºa toho z ktorej
strany fúka vietor. Zatiaº ão obete augusta
nemajú svoj dôstojn˘ pamätník a ani len
pamätn˘ deÀ v kalendári, niekdaj‰ie
boº‰evické v˘roãia majú stále najvy‰‰iu
‰tátnu prioritu. Slovensko je posiate
pamätníkmi osloboditeºov, ktorí hnedú
totalitu nahradili totalitou ãervenou a Stalin
je stále ãestn˘m obãanom slovensk˘ch
miest.
História sa síce môÏe fal‰ovaÈ ale nedá sa

oklamaÈ. Boli to práve komunisti, ktorí keì
sa im to hodilo kolaborovali s nacistick˘mi
okupantmi, prebiehajúcu 2. svetovú vojnu
charakterizovali ako “zápas kapitálu” a
vojakov Wehrmachtu naz˘vali “robotníckymi
bratmi v nemeck˘ch uniformách” Stalin
uzavrel s Hitlerom pakt o neútoãení a
komunisti sa v‰ade takto podºa diktátu
Moskvy správali. Samotn˘ Stalin na ÏiadosÈ
Himmlera vydal Gestapu skupinu
nemeck˘ch komunistov ktorí pred
Gestapom u‰li do ZSSR kde skonãili v
Gulagoch.
Tak ako sa do roku 1989 nesmelo hovoriÈ

o invázii do âSSR obchádza sa, Ïe po
vpáde Hitlera do Poºska, Sovietsky zväz
17. septembra 1939 zákerne prepadol
ustupujúcich Poliakov od chrbta a v deÀ
pádu Var‰avy 28. septembra obaja agresori
podpísali spojeneck˘ pakt o rozdelení
Poºska, priãom komunista Stalin dostal od
socialistu Hitlera k dobru pobaltské ‰táty
Estónsko, Loty‰sko a Litvu. Tieto svoju
slobodu získali aÏ po páde samotného
ZSSR. Tak ako Hitler Poºsko, Stalin v tom
ãase prepadol maliãké Fínsko. Osud
zajat˘ch poºsk˘ch vojakov bol tragick˘,
skonãili v Gulagu, tak ako tisíce na‰ich
obãanov po vstupe ãervenej armády v
rokoch 1944-1945 a dôstojníci byli
povraÏdení v Katynskom lese. Tieto
hromadné vraÏdy boli oficiálne priznané aÏ
po páde Sovietskeho zväzu - do roku 1989
ná‰ho veºkého vzoru.
Dnes minister vlády navrhuje povinné

náv‰tevy nacistického koncentraãného
tábora, ale obete komunizmu z radov na‰ich
vlastn˘ch obãanov ostávajú na periférii
nezáujmu.
Prezident nedávno v rozhlase povedal, Ïe

je ‰Èastn˘ z úãasti slovensk˘ch vojakov v
Afganistane. Podpora vojenskej okupácie
prezidentom krajiny, ktorá samotná bola
vy‰e dvadsaÈ rokov okupovaná cudzou
armádou je stratou historickej pamäte.
Toto v˘roãie je oãividne nechcené a

neÏiadúce, ºaviãiarom aÏ príli‰ pripomína
ich po‰ramotené svedomie, pretoÏe práve
tomuto reÏimu a “vojenskej chunte”
prisluhovali do novembra 1989. Praviãiari
zase presviedãajú o nereformovateºnosti
komunizmu a oznaãujú Alexandra Dubãeka
za frakãného komunistu. Dokonca 21.
august 1968 sa nehodil do programu ani
organizácii politick˘ch väzÀov. 21. august
je Ïiaº aj ne‰Èastne kalendárne príli‰ blízko
29. augustu kedy prebiehajú oslavy
komunistami privlastneného a historicky
zmanipulovaného SNP. Hlavné média sa
snaÏia verejnosÈ presvedãiÈ rôznymi
anketami, uskutoãÀovan˘mi raz do roka, Ïe
august 1968 mladej generácii niã nehovorí
a v podstate uÏ verejnosÈ ani nezaujíma.
Sotva by si v‰ak takto dovolili spochybÀovaÈ
podobn˘mi anketami uctievanie obetí
holokaustu.
Ak nemá byÈ Slovensko v Európskej únii a

NATO len formálne, z ekonomicko-politickej
vypoãítavosti, malo by byÈ morálnou
povinnosÈou ako politikov tak aj verejnosti
nedopustiÈ aby sa na 21. august hanebne
zabudlo. Je to ná‰ dlh voãi v‰etk˘m obetiam
okupácie 21. augusta 1968 a elementárny
princíp ºudskosti a slu‰nosti.

Svetové zdruÏenie b˘val˘ch
ãeskoslovensk˘ch politick˘ch väzÀov

***
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Kalendáfi

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

19. 8. 2008 v 3:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

11. 9. 2008

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

Evanjelick˘ 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.

O Nokturnech v rádiu
Rozhlasová stanice CFMX FM 96.3
uvedla 13. srpna 2008 program o
Nokturnech v mûstû. V minul˘ch dvou
ãíslech jsme uvedli pfiesn˘ program
sezóny. UpozorÀujeme, Ïe první program
nadcházející sezóny se koná v nedûli 14.
záfií 2008 a dirigent Kerry Stratton uvede
v kostele sv. Václava rozbor Smetanovy
Mé vlasti.

***

Na‰e internetové
stránky

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.

www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.15.satellite1-416.com

www.15.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com
***

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

***
12.9. (pá) 19:00

Eva Emingerová
Loì Nové vize

***
14.9. (ne) 17:00
Kerry Straton

Bedfiich Smetana - Má vlast
Nokturna ve mûstû
Kostel sv. Václava

***
18.9. (ãt) 20:00

Bedfiich Smetana: Má Vlast
Zahajovací koncert Torontské

Filharmonie
pod taktovkou Kerryho Strattona

Ford Centru (Toronto Centre for the
Arts)

Tel: 416/499-2204
Pfiedplatitelé Nokturen 40 % sleva

***
21. 9. (ne)

Plastici v Torontu
***

1. 10. (st) 19:30
Prof. Franz Szabo - pfiedná‰ka s

hudebními ukázkami
Mozart a jeho ãe‰tí pfiátelé

Mozartova spoleãnost
First Unitarian Congregation,

175 St. Clair  Avenue West, Toronto
 Lístky u vchodu  $ 25.00
www.Mozartsociety.com

***
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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

Srpen, SolÏenicyn, Gruzie a Peking
To léto jsme byli opilí svobodou. Poprvé jsme ji d˘chali, hledali, hovofiili jsme o ní. Stáli jsme nekoneãné fronty na víza.
Spekulovali jak nejdál se dostat. Nic nebylo nemoÏné.

A pak to pfii‰lo pfiijel jsem s náklaìákem
ve Folmavû na hranici a celník se ptá,
kam Ïe jdu. Tak jsem mu fiekl hrdû: „Do
Anglie!“ „Jak tam jdete?“ „Pû‰ky!“ Tak do
tûch papírÛ vyplnil: Do Anglie - pû‰ky. „A
myslíte si, Ïe tam dojdete?“ „Já si kdyÏ
tak nûco stopnu!“ „Tak ‰Èastnou cestu!“
popfiál mi.
A uÏ jsem to kfiiÏoval napfiíã Evropou.

Pûknû do Mnichova, pak do Hamburku.
Do Amsterodamu, Lond˘na, Edinburghu.
Obãas jsem si vydûlal peníze trháním
jahod. Jindy kopáním pfiíkopÛ. Bylo to
zbûsilé. Jako kdybychom mûli v
podvûdomí, Ïe se musí za jedno léto
staãit v‰e co nám Ïivot doposud odpíral a
co nám v budoucnu bude odpírat. V
Lond˘nû u katedrály svatého Pavla byl
obchod s knihami a tam dávali zakázanou
literaturu pro lidi z v˘chodní Evropy
zadarmo. SolÏenicyna jsem znal, ale mûli
tam jiného ruského démona SiÀavského,
Proces se SiÀavsk˘m a Danielem.
âapkovy Hovory s TGM. Poklady.
Rampouch od SiÀavského jsem pfieãetl

první veãer u sv˘ch lond˘nsk˘ch
znám˘ch. S knihami na zádech jsem
vypadal jako horsk˘ nosiã. Zpátky se
cestovalo hÛfi. UÏ jsem se neve‰el do
mal˘ch osobních automobilÛ a kdyÏ mne
vzal náklaìák do Doveru, tak jsem ten
náklad knih na nûj dostal. Hor‰í to bylo,
kdyÏ jsme zastavili v pfiístavu. Pfii
sundávání zavazadla z korby, se ukázalo
Ïe je tûÏ‰í neÏ já (váÏil jsem o nûjak˘ch
dvacet kilo ménû neÏ dnes) a stáhlo mne
z nákladního automobilu na mokrou
dlaÏbu. Nezlomen na duchu, jsem v‰ak
pokraãoval dál.
Vylodil jsem se v Calais. JenÏe to ráno

se turistÛ podobn˘ch mnû vylodila mraãna
a v‰ichni jsme tam stáli se zvednut˘m
palcem s nadûjí, Ïe se objeví zázraãné
auto do PafiíÏe. Já navíc s jasnû nejvût‰ím
zavazadlem, které by se neve‰lo ani do
men‰ího automobilu. Pfiipevnil jsem na
nûj ãeskoslovenskou vlajku a stfiídal stání
s pomal˘m pochodem. Rychlostí, asi jako
u spojenecká vojska za druhé svûtové

války, jsem se pohyboval k Boulogni.
KdyÏ uÏ to trvalo nûkolik hodin, zastavilo
auto s plzeÀskou poznávací znaãkou.
Bylo plnû obsazené. Tehdy se do ciziny
nejezdilo s prázdn˘m autem. Ten ãlovûk,
pán s rodinou, se mi nejprve omluvil, Ïe
mne nemÛÏe vzít a pak se zeptal, jestli mi
mÛÏe pomoci. Vykoktal jsem, jestli by mi
mohl vzít tûch pár kníÏek do Prahy. V‰e
tedy pfierovnali a na spodek
zavazadlového prostoru uloÏili mÛj
poklad. Vzali si moji adresu a omluvili se,
Ïe v Praze budou aÏ nûkdy na podzim.
Jedinou kníÏku, kterou jsem nechtûl dát
z rukou byl právû SiÀavského Rampouch.
KdyÏ jsme se rozlouãili, pfiipadal jsem si

lehk˘ jako pták a nevím, jestli jsem do
nejbliÏ‰ího francouzského mûsta dojel,
do‰el nebo doletûl. Zkrátka za tfii dny
jsem byl v PafiíÏi a uÏ jsem vyprávûl o
sv˘ch záÏitcích ve francouzském
rozhlase. Jako politolog-amatér jsem
oznaãil zprávy o nebezpeãí vpádu Vojsk
var‰avské smlouvy za v˘plod okurkové
sezóny, sebral vyplacen˘ honoráfi a
zamífiil jsem to na Rivieru do Cannes a
Monte Carla.
Je‰tû nebylo v‰emu konec. Svoboda je

totiÏ vícerozmûrná a tak jsem chtûl
vyzkou‰et tfietí rozmûr. Dostat se na
nejvy‰‰í horu v západní Evropû. Zamífiil
jsem tedy z Riviéry na sever do Chamonix.
Dal‰ím cílem, nebylo nic men‰ího neÏ
Mont Blanc. Bez penûz, jen tak v krátk˘ch
kalhotách. VzhÛru do hor. Paìoufii jezdili
horsk˘mi vláãky a filmovali na 8 mm
kamery. Já osobnû jsem obûtoval
poslední peníze za mapu a olejovky a uÏ
jsem ‰plhal k vrcholu. Zfiejmû bych byl
stejn˘ po‰uk i s tím balíkem knih.
Tentokrát to bylo jen se spacákem. UÏ
tam nebyly vláãky ani paìoufii a masÀáci,
ale jen horolezci s cepíny a s
horolezeck˘m vybavením. Pak jiÏ byly
jen skupinky jdoucí na provazech a já uÏ
byl docela dost vysoko, ale byl veãer a
hodnû nade mnou svítila nûjaká horská
chata a horolezci jen kroutili hlavou, kdyÏ
vidûli moje polobotky. Bylo zapotfiebí jiÏ

jen pfiejít takovou malou snûhovou pláÀ a
uÏ zase byla cestiãka jako pfied tím,
zaãínalo se stmívat. Vyrazil jsem tedy.
JenÏe s odváÏn˘m duchem a polobotkami
jsem u‰el asi patnáct metrÛ a najednou
se pfiihlásil o slovo  zákon gravitace a já
místo, abych pomalu stoupal, jsem velice
rychle zaãal klesat a rychlost na umrzlém
snûhu se zvy‰ovala a já poznal opût své
omezení. JenÏe snûhové pole na ‰tûstí
skonãilo a já letûl po kamení, které pfiece
jen mûlo vût‰í tfiecí odpor a tak jsem se po
chvíli zastavil.
Dostat se zpátky a pokusit se zopakovat

si tento tobogan bylo nad moje síly. Navíc
byl veãer a u místa, kde jsem dopadl byla
polorozpadlá perníková chaloupka. Se
smutkem jsem snûdl olejovky na cestu a
pomalu se smífiil s my‰lenkou, Ïe jsem
nedosáhl vrcholu a Ïe Mont Blanc toho
roku zÛstane mnou nepokofien. Zatroubil
jsem k ústupu.
Nûjak˘m zpÛsobem jsem se dostal na

cestu. V‰echno mne bolelo a tentokrát
jsem se sunul pomalu zpátky. Dole v
Chamonix svítila pouliãní svûtla a na Mont
Blancu veãerní slunce. Byl to zvlá‰tní
pohled. Do‰el jsem na kraj mûsta. Byla
uÏ tma pouze vrcholek Mont Blancu je‰tû
svítil. Kolem mne jelo auto se ‰v˘carskou
znaãkou, zastavilo a já se zeptal, jestli
ten ãlovûk jede do Îenevy. Pfiik˘vl.
Na hranicích nechtûli Ïádné doklady a

tak jsem dorazil do ‰v˘carské metropole.
Uvidûl jsem znám˘ vodotrysk. Zase jsem
byl v mûstû, ale naprosto jsem nemûl na
to pomy‰lení. ProtoÏe pr‰elo, zalezl jsem
na nûjakou stavbu. Ráno jsem se
probudil, byl jsem po horské expedici a
po noclehu na stavbû mírnû uprá‰en˘ a
hlavnû pozÛstatky po divoké jízdû na
snûhu zaãaly hnisat a ·v˘carsko je známé
tím, Ïe je na kaÏdém rohu lékárna.
KdyÏ jsem do jedné z Apoték vstoupil,

tak se tam trochu vydûsili a zaãali mne
o‰etfiovat. Kysliãníkem vyãistili rány, pak
pfii‰ly na fiadu obvazy a leukoplasti a
mezitím se zeptali odkud jsem. A já byl
takov˘ zaprá‰en˘ a potrhan˘, tak jsem

Ze setkání 14. srpna 2008 (zleva): Joe Schlesinger, Peter Bakewell, Josef Škvorecký, Josef Čermák a

Paul Wilson. Foto: Jan Rotbauer
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jim to nechtûl prozradit, protoÏe toho roku jsme byli
v‰ichni hrdí na svou vlast a odcházeli jsme s vûdomím, Ïe
nesmíme udûlat ostudu.
Nakonec jsem pfiece jen pfiiznal svou domovskou

pfiíslu‰nost. V ten okamÏik se paní v lékárnû vydûsila
je‰tû víc neÏ kdyÏ jsem vstoupil. „V âeskoslovensku jsou
ruské tanky!“ zvolala a v oãích mûla nepopsatelnou
hrÛzu. Usmál jsem se a vysvûtlil ji, Ïe uÏ tam pfiece mûsíc
nejsou a jak je ‰patnû informovaná. „Ale dnes v noci tam
vtrhly!“ Znovu jsem se ji snaÏil vysvûtlit, Ïe to je nûjaká
fáma.
Nebyla a kdyÏ jsem vy‰el na ulici jiÏ titulek pfied trafikou

v Blicku hlásal: Dubãek zavraÏdûn? - 40000 zatãen˘ch.
Jestli to byla prorocká vize bulvárních novin, nevím.
Skuteãností je, Ïe Dubãek nezemfiel pfiirozenou smrtí,
ale to bylo o ãtrnáct let pozdûji a tûch zavfien˘ch po srpnu
také nebylo málo…
Dovûtek: Asi v polovinû fiíjna 1968. Nebyl jsem zrovna

doma, pfiijelo pr˘ nûjaké auto a pfiivezlo tûÏkou krabici
knih. Nikdy jsem se nedovûdûl, kdo byli ti dobfií lidé, ktefií
v srpnov˘ch dnech pfiivezli knihy, na které jsem byl celou
normalizaci tak hrd˘.
***
Letos v  srpnu po ãtyfiiceti letech umfiel Alexandr

SolÏenicyn. KdyÏ se mi pfied pár lety pfii soudu o byt
zeptal soudce, jestli jsem byl z âeskoslovenska
deportován, uvûdomil jsem si, Ïe jedin˘m ãlovûkem z
v˘chodního bloku, kterého naloÏili do letadla a vyvezli za
hranice byl tento rusk˘ spisovatel.
Jeho kniha Jeden den Ivana Dûnisoviãe skuteãnû otfiásla

rusk˘m impériem. Byl kritikem invaze do âeskoslovenska,
ale i kritikem západní konzumní spoleãnosti. Ministersk˘
pfiedseda Vladimír Putin ho doprovodil na poslední cestû.
Pfii tom v‰ak nic nezabránilo ruskému vpádu do Gruzie.
Francouzsk˘ ministr zahraniãních vûcí Bernard Kushner
dnes zaujímá pfiesnû opaãné stanovisko neÏ jaké zaujímal
v dobû kosovské krize a âína pofiádá úspû‰né olympijské
hry tak jako Moskva v roce 1980, ãi Berlín v roce 1936.
Dnes si prezident Bush pochvaluje, jak je to  v âínû

skvûlé, Ïe místo kol, která zde byla pfied patnácti léty,
jsou tam automobily, zatímco jinde by byli rádi, kdyby
místo automobilÛ lidi pouÏívali kola. Inu, tûÏko si dovedu
pfiedstavit prezidenta Jamese Cartra, jak chválí Moskvu
za uspofiádání olympijsk˘ch her.
***

T˘den pfied 40. v˘roãím vpádu Vojsk var‰avské smlouvy
do âeskoslovenska uspofiádal ãesk˘ konzulát v Torontu
tiskovou konferenci s Joe Schlesingerem, kter˘ pÛsobil
od roku 1966 do roku 1994 v CBC a dodnes s touto
vefiejnoprávní televizní stanici spolupracuje. Paul Wilson
na nívzpomenul, Ïe se poprvé setkal s manÏeli
·kvoreck˘mi ve filmu Jana Nûmce O slavnosti a hostech.
Mimochodem úãastníci setkání mûli moÏnost vidût film
právû od Jana Nûmce Oratorium pro Prahu.
âtyfiiaosmdesátilet˘ Josef ·kvoreck˘ zase pfiiblíÏil noc

z 20. na 21. srpen 1968, která ho zastihla v Nûmecku. Na
krátkou dobu se vrátili do âeskoslovenska, ale v zápûtí
emigrovali a usadil se spolu s manÏelkou Zdenou v
Torontu, kde zaloÏili exilové nakladatelství 68 Publshers.
âtvrt˘m úãastníkem besedy byl Josef âermák, kter˘

nav‰tívil v roce 1968 âeskoslovensko, kde se setkal s
paní Hanou Bene‰ovou, vdovou po presidentu Edvardu
Bene‰ovi i s autorem Dvou tisíc slov Ludvíkem Vaculíkem.
Tûsnû pfied invazí se vrátil do Kanady a 21. srpna 1968
byl jedním z ãlenÛ delegace âeskoslovenského sdruÏení,
která pfiedloÏila kanadské vládû memorandum a zaslouÏil
se o to, Ïe Kanada pfiijala fiadu ãesk˘ch a slovensk˘ch
pfiistûhovalcÛ.
Pát˘m úãastníkem besedy byl nositel ceny ãeského

ministerstva zahraniãí Gratis Agit Peter Bakewell,
kanadsk˘ diplomat, kter˘ pracoval v letech 1986 aÏ 1988
v Praze, kde navázal kontakty s hnutím Charta 77 a
pfievezl tfii tuny knih a rukopisÛ a monitoroval fiadu
disidentsk˘ch aktivit.
Záznam besedy naleznete na na‰ich webov˘ch

stránkách www.zpravy.ca.
Po besedû bûhem obãerstvení, které pfiipravilo Prague

Fine Food Emporium a kdy bylo pfiichystáno pro pfiítomné

peãené sele, oznámil konsul Richard Krpaã, Ïe pfiesnû
ãtyfiicet let po pfiíchodu vojsk var‰avské smlouvy do
Toronta, pfiichází do nejlidnatûj‰í kanadské provincie
Ontaria sudov˘ plzeÀsk˘ Prazdroj.

Ale‰ Bfiezina
***

Dne 21. srpna 2008 přijde do vybraných

restaurací v Ontariu točený plzeňský

Prazdroj!
Foto: abe
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Hledáme dívku/Ïenu
na v˘pomoc s devítimûsíãními

dvojãaty a lehk˘m úklidem
2x/3x v t˘dnu: oblast High
Park. Nechte vzkaz na tel.:

416/762-6846.
1808-16

Neupotfiebitelné vysílání
oblast: Technické problémy

Text zprávy: S velkou radostí jsem pfied
nûkolika léty uvítal vysílání âT 24. Moje
radost mûla v‰ak krátké trvání. Po nûkolika
dnech se vysílání rapidnû zhor‰ilo a po ãase
bylo neupotfiebitelné. Nejprve jsem hledal
chybu sám u sebe. Koupil jsem draÏ‰í poãítaã.
Nic to nepomohlo. Pak jsem si objednal
nejdraÏ‰í a nejrychlej‰í pfiípojku na internet
8,14 MBPS opût zbyteãnû. To v‰e stalo
spoustu penûz.

Pfii tom vysílání jin˘ch stanic je v pofiádku
a dosahuje celkem vysoké kvality. Navíc
va‰e záznamy jsou mnohdy nevhodné pro
poãítaã typu Macintosh.

Stejné problémy mají moji známí v Torontu.
Pfii tom vysílání v âR, jak jsem si na jafie
ovûfiil je v pfiijatelné kvalitû. Problémy jsou
oãividnû ve styãn˘ch bodech, kde pfiechází
âT z domácí sítû na mezinárodní.

JiÏ jsem Vám psal, ale nedostal jsem Ïádnou
odpovûì. Nejsem v oblasti poãítaãÛ
nováãkem pracuji na nich jiÏ od roku 1986.
Je nadûje, Ïe nûkdy dojde k zlep‰ení?

Bylo by moÏné napfiíklad fotbalové zápasy
si stáhnout po utkání místo pfiímého pfienosu?

Ale‰ Bfiezina
***

Dobr˘ den,
popisovan˘ problém se opravdu t˘ká

zahraniãní konektivity, jak správnû
pfiedpokládáte.

âeská televize jako medium vefiejné sluÏby

poskytuje své sluÏby zdarma zejména plátcÛm
TV poplatkÛ, ktefií se nacházejí na území
âeské republiky. Pfiesah sluÏby do zahraniãí
je moÏn˘, ale nikoliv garantovan˘. JelikoÏ
cena zahraniãní konektivity bohuÏel fiádovû
pfievy‰uje cenu konektivity v rámci âeské
republiky, není moÏné dotovat zahraniãní
zájemce o na‰e vysílání na úkor a za peníze
na‰ich koncesionáfiÛ.

Forma “streamingu” je z dÛvodu autorsk˘ch
práv bohuÏel pro nás jedinou moÏnou formou
distribuce videa - staÏení na disk pro off-line
prohlíÏení bohuZel není moÏné.

Vûfiím, Ïe toto vysvûtlení pfiijmete s
pochopením.

Dûkuji za Vá‰ zájem a zdravím,
Zdenûk Lanc

âESKÁ TELEVIZE - Obchod a
komunikace - Internet âT

mailto:zdenek.lanc@ceskatelevize.cz
***

VáÏen˘ pane Lanci!
Dûkuji za odpovûì i vysvûtlení.

Nepfiedpokládal jsem, Ïe by do‰lo k
okamÏitému vyfie‰ení problému a doufám, Ïe
nemáte námitek, kdyÏ Va‰i odpovûì
uvefiejním v Satellitu, coÏ jsou noviny, které
vycházejí v Torontu.

Sám v‰ak uznáváte, Ïe je zde problém,
kter˘ je zapotfiebí fie‰it.

1. Buì toto vysílání pro zahraniãí zru‰íte a
zamezíte tím frustraci zahraniãních divákÛ.
Ktefií si zbyteãnû pofiizují za drahé peníze
lep‰í poãítaãe a rychlej‰í pfiípojky. CoÏ by je
asi nepotû‰ilo.

2. Udûláte odhad, kolik by stálo vysílání v
postaãující kvalitû. Tato suma by se pak dala
dotovat buì reklamou na webov˘ch stránkách
(mohla by to b˘t nûkterá ze zahraniãních
firem) nebo pfiímo z penûz zahraniãních

VáÏen˘ pane Bfiezino,
k uvefiejnûní odpovûdi nemám námitek -
dûkuji za informaci (nelze jej v‰ak vydávat
za oficiální stanovisko âT - to by musel
podat tiskov˘ mluvãí)
O poskytnutí opravdu kvalitní a hlavnû
garantované sluÏby videostremingu do
zahraniãí jiÏ del‰í dobu uvaÏujeme v
podobném duchu, kter˘ jste naznaãil (mûsíãní
platba suplující TV poplatek / reklama), je
zde v‰ak je‰tû otázka právní - jednalo by se
pak o podnikání mimo území pro které ‰ífiíme
sluÏbu danou zákonem 483/1991 Sb, kter˘
jsem jiÏ zmiÀoval (âT je pfiece jen
vefiejnoprávní medium a ne klasick˘ komerãní
subjekt). My‰lenky se v‰ak rozhodnû
nevzdáváme, jen je její pfiípadná realizace
spí‰e dlouhodobûj‰ího charakteru.
Ohlednû bodu 1. va‰eho mailu - nemyslím,
Ïe je správné ru‰it stávající moÏnost sledování
pofiadu pro zahraniãní diváky omezením na
IP âeské republiky - nechceme jít cestou
ru‰ení/zakazování sluÏby, ale máte pravdu,
Ïe o problému se zahraniãní konektivitou
nejsou náv‰tûvníci stránek mimo âR
dostateãnû informovaní - pokusíme se toto
zmûnit a informaci lépe prezentovat.
Pfieji hezk˘ den a dûkujeme za va‰e podnûty!

Zdenûk Lanc
***

divákÛ, to jest Ïe by se na va‰e vysílání mohl
kdokoliv za ãtyfii dolary mûsíãnû (coÏ je
koncesionáfisk˘ poplatek) pfiipojit ze
zahraniãí.

Myslím si, Ïe placení byÈ malé sumy za
vysílání, které se nedá pouÏít je skuteãnû
mrháním penûz ãesk˘ch koncesionáfiÛ.

Dûkuji a tû‰ím se na odpovûì!
Ale‰ Bfiezina

***

Otevfien˘ dopis ãeské vládû
Dobr˘ den, váÏené dámy a váÏení pánové!
Jmenuji se Josef Lnûniãka, narozen 11. dubna 1930 v Budislavi u Litomy‰le ãíslo

51. V roce 1949 jsem byl zatãen pro ãinnost proti komunistické stranû a v
monstrprocesu jsem byl odsouzen 7. fiíjna 1950 státním soudem v Litomy‰li na 20
rokÛ a nûkolika vedlej‰ím trestÛm, vãetnû ztráty majetku. Státu propadl i motocykl
mého otce. Antonín Zápotock˘ jako prezident nám tresty sníÏil, zÛstalo mi dvanáct
let. V roce 1956 jsem pfie‰el na povûstn˘ tmav˘ dÛl ve Rtyni v Podkrkono‰í. Tam
jsem byl v roce 1957 s podmínkou na ‰est let propu‰tûn. V lednu 1968 se mi podafiilo
dostat do Vídnû, kde jsem pracoval u firmy Klariks, generálního dovozce
budûjovického piva jako fiezník. Po 21. srpnu 1968 jsem se pfiemístil do ·v˘carska,
kde jsem rovnûÏ pracoval jako fiezník, ale vrátil jsem se do Rtynû, kde jsem postavil
rodinn˘ dÛm. Po zaplacení pÛjãky bance, jsem odjel na devizov˘ pfiíslib do tehdej‰í
Jugoslávie.
V Záhfiebu na rakouské ambasádû jsem dostal tajné ãíslo na vojenského ata‰é v

Bûlehradû, kter˘ mnû zprostfiedkoval pomoc od amerického velvyslanectví, takÏe
jsem mohl 12. dubna 1982 pfiiletût do New Yorku. V srpnu 1982 jsem byl v Trutnovû
odsouzen na dva roky a propadnutí poloviny domu a zafiízení. Posílal jsem
pravidelnû dost velké ãástky penûz rodinû. Pracoval jsem u vyhlá‰ené firmy Armour
aÏ do 17. listopadu 1989, kdy mne zrovna v den zaãátku sametové revoluce potkala
mozková pfiíhoda. Co se stalo v Praze, jsem vidûl aÏ v televizi v nemocnici.
ManÏelka dostala ode mne vût‰í ãástku penûz a sloÏila ji na ONV Trutnov. Bylo ji
i dûtem neustále vyhroÏováno. StB obãas pfii‰la a odtahovala nábytek, ãi mûfiila
pozemek.
KdyÏ mi bylo zamítnuto od‰kodné, hledal jsem pomoc u Spojen˘ch národÛ, v

komisi pro lidská práva v Îenevû. Tato komise vyzvala Vás ãeskou vládu, abyste
se se mnou vyrovnali.
Vím, Ïe vláda má mnohé dÛleÏitûj‰í starosti, ale já a moje rodina jsme si tyto peníze

svojí prací poctivû vydûlali a moje záleÏitost se vleãe uÏ dvacát˘m rokem. Tehdy
najednou sloÏen˘ obnos mûl znaãnou hodnotu, kterou dnes nemá. Je zde v‰ak
úroková sazba. Vrchní soud mi pfied rokem napsal, Ïe záleÏitost s od‰kodn˘m za
otcÛv motocykl vyfiídí ministerstvo spravedlnosti. Dvakrát jsem tam napsal, ale
nepfii‰la Ïádná odpovûì. I vkladní kníÏka s pakatelem 1500 Kãs propadla.
Jsem bohuÏel nucen jít touto cestou a zaslat Vám otevfien˘ dopis neboÈ tu‰ím va‰í

zápornou odpovûì a spí‰ vrátíte majetek ‰lechtû. Mám dvojí obãanství a protokol
1484/2006 v‰e jasnû vysvûtluje.
Ten Palác národÛ s tím fantastick˘m vodotryskem uchvacuje, ale také vím, Ïe v

Ïenevském jezefie je vody dost a dost z okolních hor i z Mont Blancu.
VáÏení, se zájmem budu oãekávat va‰i odpovûì!

Josef Lnûniãka
***
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v západním Torontu!

Zmûna  vztahu a názoru
Struãnû se zmíním o svém pocitu a vztahu ke
Spojen˘m státÛm americk˘m.

Ponechávaje star‰í minulost stranou,
události dvacátého století podnes k tomu, co
mám na mysli, staãí.

Dvakrát v údûsn˘ch svûtov˘ch válkách
sehrály Spojené státy v˘znamnou a na
vítûzství svobody a demokracie
nepopiratelnou roli. A to i navzdory dnes stále
rozpornûj‰ímu názoru na bomby svrÏené na
Hiro‰imu a Nagasaki v srpnu 1945.

MarshallÛv plán dopomohl tûm evropsk˘m
státÛm, které jej pfiijaly, k rychlému obnovení
prosperující ekonomie. Jak˘ podíl na stranû
Ameriky v té vûci byla návratnost
vynaloÏen˘ch fondÛ a jak˘ ãirá humanita,
nehodlám a netroufám si posuzovat.

Kdykoli dojde k pfiírodní katastrofû, Spojené
státy pfiispûchají na pomoc a to mocn˘m
dílem.

Korejská válka zachránila solidní a dÛstojnou
existenci JiÏní Koreje. Válka ve Vietnamu
byla jiného druhu a v˘sledku, jenÏe, pokud se
pamatuji, bylo to dûdictví USA po Francii,
zemi podivuhodného politického poãínání, jak
historicky celkem známo.

Americk˘ lék, kter˘ snad nûjak˘m zázrakem
získala v Praze ve Fakultní nemocnici paní
docentka, zachránil Ïivot na‰eho tehdy
patnáctimûsíãního syna. Do USA emigruje
mnoho nejlep‰ích odborníkÛ po dekády, neboÈ
zemû nabízí ty nejlep‰í moÏnosti k vyuÏití
jejich talentu a odbornosti.  Lep‰í Ïivot hledá
tam i lid prost˘ a chud˘, nevalné kvalifikace
odborné, mnohdy zpÛsobem ilegálním (bude
zmínûno dále). Touha mnoh˘ch imigrovat
právû do USA a ne jinam je dosud
neoddiskutovatelná.

Aã Spojené státy neuãinily nic pro Maìarsko
(1956) ani âeskoslovensko (1968), nakonec
se zaslouÏily o rozpad sovûtské fií‰e (1989).
(Îe teì dochází k pomûrnû
nepfiedpokládan˘m a ne právû mil˘m toho
dÛsledkÛm, je jiná vûc).

Dojde-li ke snaze diplomaticky fie‰it trvající
konflikt Stfiedního v˘chodu, palestinsko-
izraelsk˘, k mnohdy slibn˘m ujednáním
dochází témûfi vÏdy pod vlivem amerického
prezidenta a na americké pÛdû.

Po letech 1989-90 zÛstaly Spojené státy
prakticky jedinou supervelmocí. Nastala veliká

‰ance pro demokracii ve svûtovém mûfiítku,
‰ance vyuÏití této role k prospûchu mnoha
zemí, k urovnání trvajících nesrovnalostí.

Nûjak se to nepovedlo.
A pak do‰lo k tragédii v záfií roku 2001. KdyÏ

se v prÛbûhu ãasu stále více ukazovalo, Ïe
vojensk˘ zásah USA v Iráku byl proveden bez
dÛkladného uváÏení v‰ech moÏn˘ch následkÛ
po pfiedpokládaném vítûzství vojenském,
situace se zaãala komplikovat. (Stále ale
tvrdím, Ïe poãínání OSN a jmenovitû
Nûmecka, Francie a Ruska v dobû jednání
kolem oné Resoluce na sklonku roku 2002,
ono ponechání USA jaksi lidovû fieãeno v rejÏi
... a téÏ Britanii a Austrálii, Ïe to byla závaÏná
chyba). Tolik tedy velmi struãnû a v‰eobecnû
úvodem pfied tím, neÏ povím o dÛvodu zmûny
mého vztahu k USA.

Aã chápu jistá opatfiení, k nimÏ do‰lo po
onom ne‰tûstí v záfií roku 2001, osobní
zku‰enost m˘ch nejbliÏ‰ích rodinn˘ch
pfiíslu‰níkÛ uvádí v pochybnost mÛj nedávn˘
názor, Ïe opatfiení vlády US, byÈ jakkoli pfiísná,
jsou nezbytná.

Pfied asi tfiemi lety, kdy ná‰ syn Ïil uÏ a
pracoval a v USA 14 let u dvou velmi
v˘znamn˘ch podnikÛ, majitel to Zelené karty,
pozval svou snoubenku Moravanku k
náv‰tûvû StátÛ. Dostavila se v Praze na US
velvyslanectví a neÏ staãila cokoli fiíci, poslali
jí domÛ, coby potencionální podvodnici, jeÏ
by svého náv‰tûvního viza zneuÏila k trvalému,
ilegálnímu pobytu.

-Jste mladá, svobodná, majetek v âR
nemáte ... poklona, pfiijìte za rok!- byla
vypoklonkována ze zastupitelského úfiadu
velmoci.

âas pokroãil a dnes je vdaná, matkou
rozko‰ného synka a Ïenou na‰eho syna,
kanadského obãana s ãeskou pfiíslu‰ností a
stále majitelem Zelené US karty. K návratu do
Kanady se rozhodl  také z dÛvodu. Ïe je to i
místo pobytu rodiãÛ, tedy mojí Ïeny a mojí
maliãkosti. Jeho choÈ je residentem Kanady.

Dnes dostavila se spolu s na‰ím synem (i
malou ratolestí a bez oznámení, Ïe taková
náv‰tûva bude jen marností) na americk˘
konzulát, aby na schÛzce udûlené uÏ pfied
mnoha t˘dny, mohla, vybavena pfiíslu‰n˘mi
doklady a fotografiemi, poÏádat a obdrÏet
náv‰tûvní vízum do USA.

Hola, jak se zmûnil svût a jak nepochybnû i
politika a poãínání vlády nebo alespoÀ.
byrokracie této americké  velmoci!

ProtoÏe její manÏel, ná‰ syn, je drÏitelem
Zelené karty, vízum jí bylo odmítnuto s
poukázáním na moÏnou její ilegální imigraci
do USA.

Vízum dostane, pokud se její manÏel zfiekne
své Zelené karty.

A tu rozum se zcela zastavuje.
To je rozhodnutí úfiadÛ zemû, do níÏ proudí

tisíce ilegálních imigrantÛ z Mexika i jin˘ch
zemí. To je rozhodnutí zemû sousedské, snad
v mnoha ohledech USA nejbliÏ‰í!

Je to v krátké dobû uÏ druhé, nepochopitelné

jednání americk˘ch úfiadÛ. BezdÛvodné
‰ikanování.  Zaãínám, pod tlakem tûchto zcela
osobních situací, pfiijímat názor, Ïe prezident
Bush, syn otce, kter˘ si ve své funkci poãínal
celkem dobfie (aÏ na nedokonãenou akci v
Iráku), je znaãnou nepohodou pro Spojené
státy.

MoÏná, Ïe mi znûna názoru trvala pfiíli‰
dlouho a mohu b˘t povaÏován za Èulpasa.
JenÏe, leccos ãlovûk plnû chápe jen tehdy,
kdyÏ ta ãi ona událost se t˘ká pfiímo a
bezprostfiednû jeho nebo jeho nejbliÏ‰ích…

Vladimír Cícha, Vancouver
****
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Za Jaroslavem Kytlem
VÏdycky jsem si myslil, Ïe jestliÏe nûkdo z nás sv˘m
Ïivotem vyplní celé století, bude to Jaroslav - nebo
Jerry, jak jsme mu skoro v‰ichni fiíkali - Kytl. V‰ichni
jsme obdivovali jeho energii, jeho Ïivotní elán. Nevyplnil.
Jeho ãas se naplnil 3. srpna 2008. Bylo mu 87 let.
SvÛj Ïivot, Ïit˘ v nûkolika zemích na dvou kontinentech,

zaãal 18. ledna 1921 v Kupiãovû na Volyni (tehdy v
Polsku), kam se jeho rodina odstûhovala v roce 1870.

Jaroslavovû babiãce (vrátila se do âeskoslovenska v
roce 1947) bylo 9 rokÛ. Îivot v Kupiãovû tekl klidn˘m
tokem. AÏ do Mnichova. AÏ do 17. fiíjna 1939, kdy si
Hitler a Stalin Polsko rozdûlili a Kupiãov a polskou
VolyÀ obsadila sovûtská armáda. Jaroslav se se
skupinou kamarádÛ pokou‰el o pfiijetí do
ãeskoslovenské armády, jejíÏ jednotky se pod vedením
generála Svobody posunovaly z oblasti Krakova dále
na v˘chod. To se jim podafiilo aÏ 18. dubna 1944, kdy
Jaroslav odejel do letecké ‰koly v gruzínském Telavi. V
Telavi zÛstal do konce války, kdy odletûl do
âeskoslovenska. V âeskoslovensku byl odvelen do
posádky v Îatci. Dlouho se tam neohfiál. Pfii‰el únor
1948 a komunistick˘ puã. O nûkolik mûsícÛ pozdûji - 5.
listopadu - Jaroslav se sv˘m bratrem Josefem (kter˘
slouÏil v západní armádû) opustil âeskoslovensko a 5.
fiíjna 1949 se vylodili v Halifaxu. Jaroslav nejdfiív zamífiil
do Manitoby, ale nakonec se usadil v Torontu.
Tento kupiãovsk˘ rodák (kter˘ mimo jiné vypoãítal, Ïe

za svého Ïivota ujel na kole vzdálenost mezi zemí a
mûsícem) se nejen ukázal zdatn˘m obchodníkem, ale
pfiedev‰ím nás v‰echny obohatil svojí víc neÏ
padesátiletou prací v kostele sv. Václava, v Masarykovû
institutu, v  âeskoslovenské obci legionáfiské, v
âeskoslovenském (pozdûji âeském a Slovenském)
sdruÏení. V kostele sv. Václava obyãejnû sedával se
sv˘m prasynovcem, panem Victorem Tich˘m ml. a se
svojí ‰vagrovou, paní RÛÏenou Kytlovou. Letos v létû
nav‰tívil zem, kterou pokládal za svoji vlast (i kdyÏ se
narodil jinde) a potû‰ila ho náv‰tûva mlad‰ího bratra
Václava a jen nûkolik dní pfied smrtí s celou rodinou
radostnû oslavil návrat své milované pranetefie Josefínky
z Francie, kde studovala francouz‰tinu. Smrt pfii‰la
pokojnû a ti‰e, ve spánku. Jaroslav prostû jeden veãer
ulehl na této zemi a probudil se na konci tunelu, jímÏ

musí projít kaÏd˘ z nás. Zanechal za sebou svûtlou
stopu a echo Ïivota, Ïitého ãestnû a ‰tûdfie. Bude nám
chybût. Jeho rodinû - vím, jak ji mûl rád - sv˘m jménem
a nepochybuji i jménem v‰ech jeho kanadsk˘ch krajanÛ
- vyslovuji upfiímnou soustrast.

 Josef âermák
 ***

Za Helly Heidelmayerovou
“Elegantní, distingovaná, inteligentní a velice pfiátelská
dáma”, tak ji ve svém rozlouãení pfii pohfiebním obfiadu
v Torontu dne 5. srpna 2008 popsala Blanka Rohnová,
místopfiedsedkynû âeského a Slovenského sdruÏení v
Kanadû a poslední pfiedsedkynû Dámského odboru
sdruÏení. Marie Paulyn se ve svém rozlouãení jménem
Ulyssean Society zmínila o Hellynû “nádhern˘ch
vlasech, roubících aristokratickou tváfi”, o pfiátelství s
Johnem McLeishem, o Hellynû tûlesném i du‰evním
elánu.
Helly Haidelmayerová se narodila 23. ledna 1919 v

Plzni. Mûla ‰tûstí na rodiãe: její otec, znám˘ plzeÀsk˘
advokát (také pfiedná‰el právo v Praze a napsal o tom
knihu) dceru‰ce pfied spaním  recitoval  Homéra a
Virgila a nepfiekvapuje, Ïe Helly ãasto dennû chodila na
koncert nebo na operu - je‰tû loni se nezfiídka zúãastnila
pûti aÏ ‰esti kulturních akcí. V dûtství studovala klavír a
housle, do stáfií milovala auta (její první auto se
jmenovalo “Bíl˘ blesk”), závodní konû a rychlost
motocyklÛ.
KdyÏ Helly bylo nûco pfies osmnáct, potkala svoji

Ïivotní lásku, Ottu, o deset rokÛ star‰ího neÏ byla sama.
A ti dva se rozhodli, Ïe se vezmou. JenÏe Helly
potfiebovala souhlas maminky. A maminka fiekla: „Ne.“
Helly pfiestala studovat (byla v˘born˘ student a v
posledním roãníku) a ‰la na hladovku. Nakonec se ty
dvû dohodly, Ïe kdyÏ Helly pÛjde na pár mûsícÛ do
Francie a bûhem té doby se nesetká s Ottou, a kdyÏ po
návratu domÛ si je‰tû  pofiád bude chtít vzít Ottu,
maminka dá souhlas. Tak se také stalo: Helly a Otto se

vzali. Jí bylo 19 a Otto byl o deset let star‰í. Psal se rok
1938. O rok pozdûji jejich âeskoslovensko okupovaly
jednotky Hitlerovy armády a tfii roky po konci války
pfii‰el puã. Otto a Helly byli du‰e svobodné a bránili
svobodu své vlasti, jak dovedli. A nûkolikrát skonãili ve
vûzení. AÏ jednou, kdy oba byli na svobodû, se rozhodli
uprchnout. A uprchli. Rok ãekali v Salzburgu, neÏ je
pfiijala Kanada. V roce 1950 se vylodili v Halifaxu a
krátce na to je pfiivítalo Toronto.
Jako vût‰ina uprchlíkÛ zaãali s niãím. Hellyno první

zamûstnání bylo v cestovní kanceláfii. Kanceláfi mûla
dva zamûstnance: Helly a majitele, kter˘ hned druh˘
den musil nûkam odcestovat. Helly se ujala vedení
kanceláfie. A ponûvadÏ byla Ïena sebevûdomá, den
pfieÏila se ctí. Pozdûji vlastnila dva módní obchody,
poloviãku spoleãnosti vyrábûjící a dováÏející s˘ry,
pfiekládala, byla instruktorkou v YWCA ...
O tom o v‰em citlivû hovofiil pfii pohfiebních obfiadech

Peter Haydelmayer, syn zrozen˘ z velké lásky Helly a
Otty. Zrozen˘ z velké lásky a vyrÛstající ve velké lásce.
Obou rodiãÛ. Jen o ãtyfii roky pozdûji Otto zemfiel. Ve
spánku. Hellyny vlasy zmûnily barvu. Pozdûji v Ïivotû
Helly  obohatilo intelektuální pfiátelství s vychovatelem,
spisovatelem a básníkem Johnem McLeishem. S obûma
se rozlouãila ve stejné síni, ve které se s ní louãil její syn.
Matka a syn mûli nádhern˘ vztah. Peter svoji matku

vidûl  krásnou uvnitfi i z vnûj‰ku, silnou, stateãnou,
laskavou, distingovanou a moudrou. Své rozlouãení
zakonãil: „Dûkuji Ti, Ïe jsi mi dala Ïivot, Ïe jsi mi dala
v‰ecko co jsi mi mohla dát, Tvé pfiátelství - má velká
pfiítelkynû. Tvoje láska svobody Tû pfienesla pfies mofie
- láska snad pfieklene v‰ecko. Dûkuji maminko!
Nashledanou.”

 ***
Boj s cenou je

v Prahe silnej‰í neÏ v Bratislave
Hlavné mesto Slovenska má vy‰‰ie platy aj ceny. V
metropole âeska to neplatí.
Bratislavãan má vy‰‰iu priemernú mzdu neÏ obyvateº
iného kraja, a preto mu podºa prepoãtov staãí pracovaÈ
na väã‰í nákup krat‰í ãas, neÏ obyvateºovi iného
krajského mesta. Je na tom v‰ak hor‰ie, neÏ obyvateº
Prahy.
Z prieskumu, ktor˘ ppm europe robila pre denník MF
Dnes totiÏ vy‰la ãeská metropola z porovnania in˘ch
miest ná‰ho západného suseda ako mesto, kde na
nákup treba robiÈ najkrat‰iu dobu. Súãasne sa v Prahe
dá dosiahnuÈ aj najlacnej‰í priemern˘ nákup. V
Bratislave vy‰iel porovnaním na‰ich krajsk˘ch miest
ako tretí najdrah‰í. Pavel ¤íha z ppm europe vidí hlavn˘
dôvod v dopyte, ktor˘ v Bratislave e‰te stále prevy‰uje
ponuku. Myslí si, Ïe ceny môÏe usmerniÈ ìal‰í rozvoj
obchodnej siete. „Konkurencia v Prahe dosiahla vrchol,
niektoré nákupné centrá sa vyºudÀujú.“
ëal‰í rozdiel je podºa neho v podieli v˘davkov na
spotrebu. „V Prahe je niÏ‰í neÏ v Bratislave, takÏe
obchodníci musia spotrebiteºa zaujaÈ. Vy‰‰ie ceny by
im nepomohli,“ vraví. Predpovedá, Ïe k r˘chlej zmene
u nás dôjde, keì úroveÀ zadlÏenosti spotrebiteºov
hypotékami a úvermi dosiahne podiel, ak˘ je obvykl˘ v
Prahe. (SME 19.8.2008)

***
Klaus podepsal zákon o odchodu

do dÛchodu v 65 letech
Do dÛchodu se v âesku bude odcházet v 65 letech, a to od
roku 2030. Penzijní vûk se bude zvy‰ovat kaÏdoroãnû o
nûkolik mûsícÛ. Postupnû se prodlouÏí i doba odvádûní
povinného dÛchodového poji‰tûní z 25 na 35 let. Od ledna
2010 se zmûní také invalidní penze. Poãítá s tím novela
zákona o dÛchodovém poji‰tûní, kterou podepsal prezident
Václav Klaus.

Norma pfiedstavuje první etapu vládní dÛchodové reformy.
Mûní hlavnû parametry ãeského penzijního systému. Opozice
zmûny kritizovala. Proti byly i odbory. Na protest uspofiádaly
demonstrace a hodinovou stávku.

DÛchodov˘ vûk se postupnû zvy‰uje uÏ nyní, a to na 63 let.
Zvedá se kaÏdoroãnû u muÏÛ o dva a u Ïen o ãtyfii mûsíce.
Stejn˘m tempem by mûl podle novely rÛst aÏ do 65 let. V
tomto vûku budou do penze po roce 2030 chodit muÏi,
bezdûtné Ïeny a matky jednoho dítûte. Matky dvou a více dûtí
budou moci do dÛchodu odcházet v 62 aÏ 64 letech podle
poãtu potomkÛ. âesko patfií v EU k zemím s niÏ‰ím penzijním
vûkem. JiÏ nyní je ve více neÏ polovinû státÛ hranice na 65
letech.

***

 J. Kytl

H. Hedelmayerová
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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:

NEVLASTNÍ BRATR
Pfiíbûh prÛmûrného muÏe stfiedního vûku, jemuÏ pfievrátí Ïivot vzhÛru nohama jeho

nevlastní sestra, o jejíÏ existenci nemá hrdina do té doby potuchy. Z ãirého idealismu ji k
sobû nastûhuje a ona mu postupnû rozvrátí rodinu a rozloÏí Ïivotní hodnoty. Nakonec se

zoufal˘ bratr rozhodne svou nevlastní sestru zabít. Nepovede se mu to a nemohoucí sestra
mu zÛstane na krku snad aÏ do smrti.

V reÏii P.Slavíka hrají V.Preiss, V.Cibulková, T.Medvecká, V.Kratina, A.Hegerlíková,
F.Nûmec aj.

ÎIVNOSTNÍK
Osudov˘ pfiíbûh jednoho z bratrÛ Libora, kterého jeho podnikavûj‰í bratr vytáhne od

r˘sovacího prkna v továrnû a podpofií ho v podnikání. Pí‰e se rok 1993 a rodí se ãesk˘
kapitalismus. Libor nepatfií k tûm, co chtûjí pfies noc zbohatnout prostû podlehne tlaku bratra

a doby a stane se Ïivnostníkem. Pomalu roz‰ifiuje své aktivity a nezlomí ho ani drobné
krádeÏe, ani vyloupení jeho prodejny. Jan si pofiídí zbraÀ a ta se mu stane osudnou a jeho

Ïivot konãí v tragédii.
V reÏii P.Slavíka hrají P.¤ezníãek, M.Dejdar, V.Hybnerová, Y.Kornová, F.Nûmec a dal‰í.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí
dva filmy jako volné pokraãování cyklu Obûti

Dálnice âesk˘m rájem?
Otázka, která se pfiinejmen‰ím jiÏ od zaãátku roku 2003 vzná‰í jako tûÏk˘ ãern˘
mrak nad nejstar‰í chránûnou krajinou oblastí v âesku a nyní i, díky své krajinné
jedineãnosti, nad nositelkou propÛjãeného statutu: „geopark UNESCO“.
Existují tfii základní varianty jak v tomto regionu roz‰ífiit tranzitní „kanál“ spojující

Nûmecko a potaÏmo Skandinávií s Balkánem. Dálnice v podobû tzv. rychlostní
komunikace s oznaãením R 35 se má podle tûchto návrhÛ buì samotnému
âeskému ráji vyhnout smûrem jiÏním (okolo Sobotky), anebo severním okolo
Semil (superseverní varianta). Reprezentanti Libereckého kraje v‰ak upfiednostÀují
takfieãenou severní variantu dûlící toto pfiírodnû a krajináfisky cenné území na pÛl.
Tento zámûr hodlá propojit Jiãín s Turnovem podél mûsteãek a vesnic pod
Troskami. A to je to, co zvedá ze Ïidlí a nedává v klidu spát místním obãanÛm a
zástupcÛm z komunálních samospráv. Jejich rozhofiãení ‰lo tak daleko, Ïe se
nejen sdruÏili do koalice proti této kontroverzní dálniãní trase, ale uzavfieli i tzv.
Újezdskou smlouvu o vzájemném postupu a spolupráci proti R 35. Smlouva
obsahuje klauzuli o tom, Ïe obce nemohou separátnû vyjednávat s Krajem o
odsunutí trasy R 35 na území jiné obce.

Jedním z mediálnû sledovan˘ch protestÛ je i kaÏdoroãní letní protestní pochod
âesk˘m rájem (letos 9. srpna), kterého se úãastní stovky tûch, jímÏ není osud
tohoto krásného kraje lhostejn˘. Je pfiekvapivé aÏ podezfielé setkávat se s tolika
lidmi, ktefií dávají pfiednost jin˘m hodnotám, neÏ je láska k automobilu, k rychlosti
a pohodlnosti cestování, a ke snadn˘m nákupÛm v mûstsk˘ch hyperobchodech.
¤ada z nich v‰ak pfiiznává i zcela pfiízemní zájem, tedy zabránit tomu, aby se
ãtyfipruhové dálniãní tûleso pfiíli‰ „otíralo“ o jejich pozemky ãi naru‰ilo hlukem a
exhalacemi prostfiedí, ve kterém Ïijí. Paradoxem je, Ïe ãasto sami patfií do oné
velké motoristické rodiny. A moÏná ani netu‰í, moÏná si nepfiipou‰tûjí, Ïe právû
pouÏíváním svého samohybu hlasují pro nové silnice, pfiispívají k omezování
hromadné dopravy, a vÛbec pfiená‰ejí zátûÏ z dopravy dál a dál
Argumenty odpÛrcÛ jsou jak racionální, mluví o rozdûlení obcí, sníÏení turistické

atraktivnosti regionu a dramatickém zásahu do prostupnosti krajiny pro lidi i
Ïivoãichy, tak i emocionální. Od naru‰ení baroknû komponované krajiny aÏ po
zniãení du‰e tohoto regionu. Padají i slova o tom, Ïe stavba R 35 pouze zv˘‰í
dopravu a nic této oblasti nepfiinese. Naopak jiná obava mluví o dal‰í devastaci
krajiny benzinov˘mi stanicemi a skladov˘mi halami.
Protestující samozfiejmû vlastní dopravní problém, jak pfiemístit dvacet tisíc

(v˘hledovû) dennû se valících nákladních i osobních automobilÛ z jedné ãásti
âech (Evropy) do druhé nefie‰í. Sv˘m protestem, aÈ jiÏ chtûjí nebo ne, pfiesouvají
otázku dálnice nûkam jinam. Nicménû k jejich radosti je rozhodn˘m slovem
nedávno podpofiil pfiímo ministr pro Ïivotní prostfiedí Martin Bursík. I pro nûj je
varianta pÛlící âesk˘ ráj nepfiijatelná.
A v jakém stádiu je vlastnû pfiíprava zámûru v˘stavby dálnice dnes? Ministerstvo

pro místní rozvoj stejnû jako Libereck˘ kraj poãítají ve sv˘ch územních dokumentech
s onou „podtroseckou“, tedy severní variantou. Kraj v‰ak zároveÀ zadal zpracování
porovnávací studie severního, jiÏního a superseverního koridoru. Má b˘t hotova
na podzim tohoto roku. Pak se uvidí.
Problém s R 35 âesk˘m rájem je jen jedním z mnoha. Zv˘‰ená Ïivotní úroveÀ

se jakoby automaticky transformuje do zv˘‰ené, aÏ patologické, potfieby mobility.
A tak âesko, a nejen âesko, vzdychá pod náporem automobilové dopravy.
Odborníci, ale i odpovûdní politici vûdí, Ïe to takhle nepÛjde donekoneãna. Vûdí,
Ïe kamionové náklady budeme muset pfiemístit na koleje, ve mûstech sázet na
hromadnou dopravu a tu individuální redukovat. Zatím to v˘raznû fie‰it nedokáÏí
nebo nechtûjí. Zatím stále vítûzí lobby pro stavby nov˘ch silnic a lisování nov˘ch
karoserií. A v˘sledkem je, fieãeno odbornou terminologií, neudrÏitelná doprava.

Miroslav Petr
srpen 2008

***

Paperhead I
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Smrt geniem k hrobu sm˘kne, ale dílo nezanikne
Po zprávû o úmrtí mistra, vylovil jsem z knihovny Jeden den Ivana Dûnisoviãe, abych ãetbou zesnulého uctil. Mám tuto skvostnou novelu ve tfiech vydáních a dvou
jazycích: první je ãesky z edice Máj a vzpomínám na‰i profesorku ru‰tiny Skfiivánkovou, kdyÏ své studenty na ostravském gymnáziu upozornila, Ïe sovûtská literatura
se obrozuje; ãetli jsme kníÏku, neopefiení studenti, s úÏasem, Ïe v tom nebeském Sovûtském svazu gulagy existovaly a lidi t˘rali lidi s gustem stejn˘m jako nacisti.
Jeden den Ivana Dûnisoviãe popisuje den od budíãku do veãerky v gulagu bez politick˘ch úvah a filosofického mudrování, ale stylem opro‰tûn˘m od emocí ukazuje

vûzeÀsk˘ den, ve kterém je ‰Èastn˘ ten, kdo se nají ‰lichty a nezmrzne. Myslím, Ïe od ãetby knihy moje víra v úspûch komunismu se nikdy neobnovila...

O patnáct let pozdûji, po prvním ãtení
kníÏky jsem pracoval na rekonstrukci
podkroví v uprchlickém lágru v
Pichlmühle; ãistili jsme rozlehlou pÛdu a
tam v koutû byla papndeklová krabice
kníÏek k vyhozeni do odpadu. Mezi
nûmeck˘mi romány jsem na‰el britské
vydání Ivana Dûnisoviãe a v pfiestávkách

se zaãetl: s ãasov˘m odstupem a ze
vzdálenosti pár set kilometrÛ od Ostravy,
která tehdy vypadala jako vzdálenost
mezikontinentální ãi dokonce
meziplanetární, jsem vnímal osud Ivana
v komunistickém gulagu daleko
intenzívnûji a tak trochu jako na vlastní
kÛÏi.

Ubûhlo dal‰ích 15 let, kdyÏ jsem byl
coby knihomol pfiizván k likvidaci knihovny
zesnulého otce mého kanadského pfiítele
Steva Berniera; Steve mi dal volnou ruku,
abych probral otcovu knihovnu neÏ bude
odvezena do odpadu. Tam jsem na‰el
americké vydání Ivana Dûnisoviãe z
nakladatelství Chivers (1963).
KdyÏ Steve vidûl jak obracím zeÏloutlé

stránky kníÏky, optal se, co je to, ale moje
velebení SolÏenicyna nebylo dost, aby
Jeden den Ivana Dûnisoviãe pfieãetl. Ach
jo, pomyslil jsem si, Ïe bída blahobytu
spoãívá v tom, Ïe se na bídu
zapomeneme.
Bûhem tfietího ãtení, s odstupem 30 let

od prvního a 15 od druhého, jsem furt
mudroval nad tím jak rozmazlené a
nevdûãné potomky blahobyt vychovává
- jsme jako malé dûti, kter˘m není nic
dost a chtûjí více, vÏdycky více neÏ co uÏ
mají.
Poslední odstavec kníÏky mne rozslzel:

Ivan Dûnisoviã usínal úplnû spokojen.
Tolik vûcí se mu dnes po‰tûstilo: nezavfieli
ho do korekce, partu nevyhnali na
Socmûsteãko, parÈák dobfie sfoukl v˘kaz
práce, zdilo se mu jedna radost, pilku mu
u prohlídky nena‰li, naveãer si pfiivydûlal
a koupil tabák. A nerozstonal se, zahnal
prací nemoc.
Minul dal‰í den, niãím nezakalen˘, skoro

‰Èastn˘.
Takov˘ch dní bylo v jeho trestu od

budíãku do veãerky 3650.
Citovan˘ odstavec jsem pfiepsal do tvaru

plakátu, udûlal pût v˘tiskÛ plakátové
velikosti a nalepil to na zeì v kaÏdé
kanceláfii v na‰í malé firmû.

Proã jsem vlastnû emigrovala
Jak jsem se vlastnû já dostala do Izraele? Byla jsem sem poslána za jedním úãelem, abych
dostala pana inÏen˘ra Franti‰ka P. zpût do Prahy. Pan inÏen˘r byl totiÏ léta milencem mé
máti. Îil s rodinou v Ústí nad Labem a vÏdy, kdyÏ jsem byla vût‰í, pfiijel do Prahy, ubytoval
se v hotelu Axa a máma tam za ním ‰la. Pokud jsem byla mlad‰í a byla jsem cel˘ t˘den na
internátu, spal u nás. Vidûla jsem ho hodnûkrát, kdyÏ jsem se vrátila z internátu a on opou‰tûl
ná‰ byt Na pofiíãí 42.
Po srpnu 1968 náhle zmizel. Nikdo nevûdûl, co se s ním stalo. Tehdy pfiece nebyl internet

ani telefony jako dnes. Po pÛl roce se podafiilo mámû zjistit, Ïe on jí vlastnû utekl, místo toho,
co ji sliboval, Ïe se rozvede. Usadil se svou rodinou v Haifû. JelikoÏ ji nic nenapsal, tak to
mámu hroznû na‰tvalo, ale rozhodla se ho pfiekvapit.
Îidovská obec, kde jsem dennû obûdvala, organizovala v˘let do ¤ecka pro mladé studenty

na 14 dnÛ. Poslala mû tedy na ten v˘let. Celá skupina jela pomocí hasochnut do Izraele do
kibucu Hachotrim a já místo, abych trhala pomeranãe jsem po Haifû shánûla pana inÏen˘ra
P. Máma mû fiekla, Ïe on ví, Ïe mám pfiijet. Nebyla to v‰ak pravda, on to nevûdûl. KdyÏ jsem
zazvonila u jeho dvefií a on s manÏelkou otevfiel, málem ho to kleplo. OkamÏitû zavfiel dvefie
a táhl mû do nûjaké blízké zahrady. ¤ekla jsem mu, co a jak. Byla jsem tehdy velice naivní
a zopakovala mu jako papou‰ek, co mi máma nauãila: „Má‰ se vrátit do Prahy a oÏenit se
s mojí mámou, jak jsi jí to slíbil!“
No a pan inÏen˘r se trochu pousmál a fiekl, Ïe on chce Ïít svobodnû, ne v zemi okupované

Rusy a Ïe se rozhodnû nevrátí. Je zde se svou rodinou. V âechách v‰e zlikvidoval - nemá
tam ani byt ani práci ani peníze. Naopak mû pak doporuãil, abych se nevrátila do Prahy,
jelikoÏ tam nebude moÏné Ïít. ZdÛraznil, Ïe utekl, protoÏe to tam bude jako za Hitlera. A tak
se stalo, Ïe jsem zÛstala mûsíc v Izraeli a pak uÏ jsem se nemohla vrátit, protoÏe bych ‰la
rovnou do vûzení.
Tak takhle jsem se já dostala do Izraele. Nesplnila jsem svÛj úkol: mámin milenec se

nevrátil a já patnáctiletá holka si zniãila Ïivot. Pfii svém posledním návratu do Prahy jsem
na‰la ve skfiíni spousty dopisÛ, které mámû posílal pan inÏen˘r z Izraele. Zhruba jeden t˘dnû.
V‰echny zní stejnû: Miluji Tû… Franti‰ek. Pronajal si pak po‰tovní schránku, aby mu máma
také mohla celá léta psát. ProtoÏe mûl strach, Ïe mu je manÏelka najde, tak je poslal mû…

Eva Z. - Izrael

Jestli si toho nûkdo v‰imnul nevím, nikdo
se po kníÏce neshánûl, ale mûl jsem
dobr˘ pocit z toho upozornûní, Ïe ãlovûk
má hlidat dobré vûci v kaÏdém dni.

A kdyÏ zapomene blahofieãit dobr˘m
vûcem ve svém Ïivotû - stává se
ukÀouran˘ moula a jeho du‰e zahnívá
uvzdychan˘m pesimismem.
SolÏenicyn umfiel, ale jeho poslední

odstavec na plakátu mám pofiád na zdi.
Pfieji hezk˘ den a v‰ecko dobré na

kaÏdém kroku.
Ross Firla - Sudbury

***

A Solženicyn v Gulagu 1953
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âást dopisu jednoho
nejmenovaného ãeského

hypermarketu jisté
z zákaznic...

VáÏená paní Fentonová, v prÛbûhu
pfiecházejících ‰esti mûsícÛ monitorovali
pracovníci na‰í bezpeãnostní sluÏby poãínání
Va‰eho manÏela v na‰em obchodním  domû.
NíÏe uveden˘ seznam obsahuje detaily jeho
pfiestupkÛ, zachycen˘ch bezpeãnostní
kamerou. Kopie tûchto záznamÛ máme
uloÏené.
Va‰eho manÏela jsme opakovanû slovnû
napomínali pfii kaÏdé náv‰tûvû obchodu, coÏ
ignoroval. Na v˘zvy a napomenutí reagoval
hrubû slovy:”Dokud tady moje Ïena
nakupuje, budu sem chodit taky...”
Proto jsme nuceni zakázat Va‰emu
manÏelovi, Vám a celé Va‰í rodinû vstup do
na‰í prodejny.
Následuje seznam aktivit Va‰eho manÏela v
na‰em obchodû po dobu
posledních 6 mûsícÛ:
15 ãerven: Vzal 24 krabiãek kondomÛ a
náhodnû je vloÏil do vozíkÛ nakupujícím,
ktefií se nedívali.
2.ãervenec: Nastavil v‰echny budíky v
oddûlení domácích potfieb tak, aby zvonily v
pûtiminutov˘ch intervalech.
7.ãervenec: Udûlal na podlaze vedoucí k
toaletám tenkou dlouhou stopu  rajãatov˘m
dÏusem.
19.ãervenec: Pfiistoupil k zamûstnankyni
domácích potfieb, fiekl oficiálním tónem  “kód
tfii” a sledoval, co zamûstnankynû udûlá.
4.srpen: Pfii‰el k pultu SluÏby  zákazníkÛm
se Ïádostí koupit balení M M’s (lentilky) na
splátky.
14.záfií: Pfiesunul nápis “Pozor, mokrá
podlaha” do ãásti pokryté kobercem.
15.záfií: RozloÏil jeden ze stanÛ v kempingové
ãásti a zval nakupující dál s  podmínkou, aby
si pfiinesli pol‰táfi.
23.záfií: Kdykoli se ho zamûstnanec zeptal,
zda nepotfiebuje pomoc, rozplakal se  a
kfiiãel:”Proã mû, lidi, nenecháte na pokoji?”
4. fiíjen: Díval se pfiímo do bezpeãnostní
kamery a pouÏívaje ji jako zrcadlo, ‰Èoural se
v nose.
10.listopad: U pultu se zbranûmi se ptal
zamûstnance, zda neví kde jsou antidepresiva.
3.prosinec: Podezfiele se pohyboval po
prodejnû a hlasitû si pfiitom pobrukoval
melodii z Mission Impossile.
18. prosinec: Schoval se mezi vû‰áky s odûvy
a na lidi, ktefií se v nich  probírali, pokfiikoval:
“Kup si mû! Kup si mû!”

BAJKA O MRAVENCI
A CIKÁDù

Klasická verze: Mravenec pracuje celé
dlouhé horké léto; postaví si dÛm a vytvofií
zásoby na zimu. Cikáda si fiíká, jak je
mravenec hloup˘, takové pûkné poãasí a
mravenec se jen dfie. Smûje se, tancuje
a uÏívá si. Pak pfiijde zima, mravenec se
schová do tepla domu a pochutnává si
na zásobách, zatímco cikáda se tfiese
zimou a bez jídla brzy umfie.
Souãasná verze: Mravenec pracuje celé

dlouhé horké léto; postaví si dÛm a vytvofií

zásoby na zimu. Cikáda si fiíká, jak je
mravenec hloup˘, takové pûkné poãasí a
mravenec se jen dfie. Cikády se smûjí,
tancují a uÏívají si.
Pak pfiijde zima, mravenec se schová do

tepla domu a pochutnává si na zásobách.
Cikády, tfiesoucí se zimou vyhladovûlé,
zorganizují tiskovou konferenci, na které
se táÏí, kde vzal mravenec právo na to
b˘t v teple a dobfie Ïiven˘, zatímco jiní,
ménû ‰Èastní, umírají zimou a  hladem.
Televize uvede v‰e v pfiímém pfienosu,
ukazuje tfiesoucí se cikády a zábûry
mravence, jak si v teple útulného domova
vychutnává dobroty v‰eho druhu.
Televizní diváci jsou poboufieni faktem,
Ïe v tak bohaté zemi jsou nûktefií
ponechání utrpení jako chudinky cikády,
kdyÏ si jiní Ïijí v pfiepychu. Interpelují
vládu, aby zv˘‰ila mravenci danû, musí
pfiece odvádût spravedliv˘ díl. Na základû

v˘zkumu vefiejného mínûní vyjde zákon
o ekonomické spravedlnosti a zároveÀ
antidiskriminaãní zákon se zpûtnou
platností. Danû jsou zv˘‰eny, mravenec
dostane pokutu za to, Ïe nezamûstnal
cikády a je mu finanãním úfiadem zabaven
dÛm, protoÏe nemá peníze na zaplacení
daní ani pokuty. Mravenec emigruje do
Lichten‰tejnska. Televize pfiipraví dal‰í
reportáÏ, tentokrát o obtloustl˘ch
cikádách, kter˘m nyní docházejí
mravencovy zásoby a to pfiesto, Ïe jaro
je je‰tû daleko.B˘val˘ mravencÛv dÛm,
nyní sociální ubytovna pro cikády, chátrá
za nezájmu cikád i vlády. Vládû je
vyt˘kána nedostateãná sociální podpora
a je vytvofiena speciální komise s náklady
deset milionÛ. Mezitím nûkteré cikády
zemfiou na pfiedávkování a tisk je‰tû více
podtrhuje nutnost starat se o sociální
nerovnost a hlavnû o cikády.

***

Cena manÏelÛ
âermákov˘ch

Krajan a absolvent na‰eho gymnázia dr.
Josef âermák Ïijící od poloviny minulého
století v Kanadû zaloÏil pfii gymnáziu
cenu Rosálie a Rudolfa âermákov˘ch,
která bude pravidelnû na konci ‰kolního
roku udûlována vybrané studentce nebo
studentovi. Tentokrát byla slavnostnû
udûlena poprvé a získaly ji studentky
Klára Mar‰álková a Zuzana Vorlová.
Klára je nevidomá studentka a Zuzana
dostala cenu za mimofiádnou a
zodpovûdnou pomoc své spoluÏaãce.
Dr. âermák pfii pfiedávání ceny m.j. fiekl:
„Národ, kter˘ má takové mládí, se o svou
budoucnost nemusí bát. V‰ichni za sebou
zanecháváme nûjakou stopu, ale
nejhlub‰í za sebou zanechávají lidé, ktefií
si nenechají Ïivot diktovat okolnostmi. Je
krásné, kdyÏ se lidé dovedou takto chovat
navzdory okolnostem - a to si zaslouÏí
velik˘ polesk.”

Slánské listy (st.15) - 1. 7. 2008
***

21.prosinec: VÏdy kdyÏ se ozvalo hlá‰ení z
reproduktoru, schoulil se na zem do  klubíãka
a kfiíãel: “Ne! Ne! UÏ zase ty hlasy!”
23.prosinec: Ve‰el do zku‰ební  kabinky,
chvíli poãkal a potom zaãal velmi hlasitû
vykfiikovat:”Není tu toaletní  papír!”

***
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Financial

1 CDN $ 15,54 Kã
1 EURO 24,30 Kã
100 Sk 80,09 Kã
1 US $ 16,54 Kã
âNB - 19. 8. 2008

Kursovní lístek
100 Kã 6,36 CDN $
100 SK 5,14 CDN $
1 CDN $ 15,72 Kã
1 CDN $ 19,46 SK
1 US $ 1,06 CDN $
1 EUR 1,56 CDN $
Toronto Star  - 16. 8. 2008

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

De‰tûm poznamenané
sokolské letní hry

Konání 44. roãníku letních her Sokolské
Ïupy Kanadské, pofiádan˘ch 9. srpna
2008 v hezkém prostfiedí obce St. Jacobs
v turistické oblasti 110 km západnû od
Toronta, bylo ohroÏeno krajnû
nepfiízniv˘m poãasím, které odradilo od
úãasti nejen úãastníky z Montrealu a
Ottawy, ale i z Toronta.  Siln˘ vytrval˘
dé‰È zpÛsobil, Ïe závody byly zahájeny s
hodinov˘m zpoÏdûním, aÏ kdyÏ dé‰È
ponûkud povolil, a také bûhem dne
musely b˘t závody nûkolikrát pfieru‰eny
pro dé‰È a vût‰í boufiku.

Vzdor této nepfiízni poãasí se podafiilo
závody provést v plném rozsahu za úãasti
29 závodníkÛ v‰ech vûkov˘ch skupin z
Guelphu, Kitcheneru, Toronta, St. Jacobs
a Waterloo.  SoutûÏilo se ve skoku
dalekém, ve vrhu koulí, v hodu míãkem,
v  bûhu na 60 m a 100 m, a v bûhu
terénem na 2 km, jen soutûÏ ve skoku
vysokém se z bezpeãnostních dÛvodÛ
nekonala.  V závodech, které fiídila
náãelnice Sokolské Ïupy kanadské Jana
Otrubová, byly v pfiátelském zápolení
v‰ech závodníkÛ i za nepfiízniv˘ch
podmínek docíleny pûkné v˘kony.

Po ukonãení závodÛ se úãastníci her
vãetnû nûkolika divákÛ, ktefií i v de‰tivém
poãasí pfii‰li závodníky povzbudit,
shromáÏdili v domû manÏelÛ
Kargerov˘ch k pfiátelskému posezení s
chutn˘m poho‰tûním, které pfiipravili
manÏelé Kargerovi s dal‰ími ãleny
sokolské poboãky Kitchener-Waterloo-
Guelph.  V pfiíjemném pfiátelském
prostfiedí byly pak Ïupní náãelnicí Janou
Otrubovou vyhlá‰eny v˘sledky a
úspû‰n˘m závodníkÛm pfiedány získané
medaile.  Pfiipomínkou, Ïe letos uplynulo
50 let od konání prvních letních her
Kanadského Sokola pofiádan˘ch v srpnu
1958 na „Sokolské farmû“ v Laurentsk˘ch
horách, byly leto‰ní de‰tûm
poznamenané hry ukonãeny.

Pfiehled nejlep‰ích v˘sledkÛ: Îákynû
- 6-8 let: Ashley Phillips 86 bodÛ, 8-11 let:
Sarah Syptáková 73 bodÛ, 11-14 let:

Nicole Syptáková 106 bodÛ.  Îáci - do 6
let: 1. Nolan Karger 23 bodÛ, 8-11 let:
Jacob Schuller 143 bodÛ, 11-14 let: Mark
Sypták 153 bodÛ.  Dorostenci: Luká‰
Takacs 55 bodÛ.  Îeny - 40-50 let: Mary
Anne Knibbe a Dana StaÀková obû 137
bodÛ, 50-60 let: Hana Jurásková 15 bodÛ,
60-70 let: Jindfii‰ka Syptáková 37 bodÛ,
nad 70 let: Lída Bau‰eová 83 bodÛ.  MuÏi
- 40-50 let: Bart Schuller 7 bodÛ, 60-70
let: Jan Lukavsk˘ 7 bodÛ, nad 70 let:
Stanislav Stanûk 110 bodÛ.

 (wf)
***

CorgoÀ liga
3.KOLO: MFK RuÏomberok-Banská
Bystrica 1:0 (1:0), MFK Ko‰ice-FK ZTS
Dubnica 3:1 (1:1),Slovan Bratislava-
Dunajská Streda 2:1 (0:1), FC Nitra-
Artmedia 1:2 (1:1), M·K Îilina-Tatran
Pre‰ov 5:1 (2:0), Spartak Trnava-FC ViOn
Zl.Moravce 2:0 (1:0).
4.KOLO: Dunajská Streda-MFK Ko‰ice
1:3 (0:1), Artmedia-Spartak Trnava
odloÏeno, Tatran Pre‰ov-Banská Bystrica
2:0 (1:0), FC ViOn Zl.Moravce-Slovan
Bratislava 1:0 (0:0), M·K Îilina-FC Nitra
5:0 (2:0), FK ZTS Dubnica-MFK
RuÏomberok 2:0 (1:0)
5.KOLO: MFK RuÏomberok-Dunajská
Streda 2:2 (2:1), MFK Ko‰ice-FC ViOn
Zl.Moravce 2:1 (2:0), Banská Bystrica-
FK ZTS Dubnica 1:0 (0:0), FC Nitra-
Tatran Pre‰ov 1:0 (1:0), Slovan
Bratislava-Artmedia 4:1 (3:1), Spartak
Trnava-M·K Îilina 0:0.

***

Tabuºka po 5. kole
1. Ko‰ice 5 5 0 0 10:2 15
2. Îilina 4 4 0 0 15:1 12
3. Slovan 5 3 1 1 9:4 10
4. Nitra 5 2 1 2 5:9 7
5. Trnava 3 2 0 1 4:4 6
6. PetrÏalka 4 2 0 2 4:7 6
7. Pre‰ov 5 2 0 3 6:9 6
8. D. Streda 5 1 1 3 8:9 4
9. RuÏomberok 5 1 1 3 5:8 4
10. B. Bystrica 5 1 1 3 1:4 4
11. Zl. Moravce 5 1 1 3 3:8 4
12. Dubnica 5 1 0 4 5:9 3

Gambrinus liga
PRAHA - SparÈanÛm, sahajícím po tfietím
vítûzství v fiadû, zkazil radost stfiídající
olomouck˘ Tomá‰ Kazár. Letensk˘
Kozáãik tak poprvé musel v novém
roãníku první ligy lovit míã ze sítû a hosté
si odvezli domÛ cenn˘ bod.

PfiíleÏitost proniknout na ‰pici propásl
také Jablonec, kter˘ neporazil doma
Mladou Boleslav. A tak nakonec
bezbranková remíza v Ostravû staãila
Brnu, aby si udrÏelo vedení v tabulce.

Mistrovskou Slavii zastihl zaãátek první
ligy v nedbalkách. V Plzni mûla více neÏ
poloãas po vylouãení domácího Milana
PetrÏely pfievahu jednoho muÏe v poli, a
pfiesto nevyhrála.

Oddechli si ve Zlínû. Díky trefû Karla
Kroupy si domácí pfiipsali první tfii body a
domÛ se vracel s prohrou ÎiÏkov.
Podobnû se tû‰ila z prvního tfiíbodového
pfiídûlu Pfiíbram na úkor Budûjovic.

Premiérové vítûzství nováãka -
Bohemians - odneslo Kladno, které je

bez bodu na dnû tabulky.
1. kolo: 2.8.2008: Teplice-âeské

Budûjovice 4:0, Slovan Liberec-Slavia
Praha 2:1, Pfiíbram-Brno 0:1, Viktoria
PlzeÀ-Viktoria ÎiÏkov 3:2, Baník Ostrava-
Kladno 1:0, Bohemians Praha-Sigma
Olomouc 1:2, Tescoma Zlín-Jablonec 0:1,
Sparta Praha Mladá Boleslav 1:0.

2. kolo 9.8.2008: Jablonec-Baník

Ostrava 2:1, Mladá Boleslav-Tescoma
Zlín 1:0, Sigma Olomouc-Viktoria PlzeÀ
2:1, Kladno-Sparta Praha 0:2, Brno-
Slovan Liberec 4:1, Viktoria ÎiÏkov
Teplice 3:0, âeské Budûjovice
Bohemians Praha 0:0, Slavia Praha
Pfiíbram 1:0.

3. kolo 16.8.2008: Slovan Liberec-
Teplice 1:1, Pfiíbram-âeské Budûjovice
3:0, Viktoria PlzeÀ-Slavia Praha 1:1,
Baník Ostrava-Brno 0:0, Bohemians
Praha-Kladno 3:1, Tescoma Zlín-Viktoria
ÎiÏkov 1:0, Sparta Praha Sigma Olomouc
1:1, Jablonec-Mladá Boleslav 1:1.

TABULKA
1. Brno 3 2 1 0 5:1 7
2. Sparta 3 2 1 0 4:1 7
3. Olomouc 3 2 1 0 5:3 7
4. Jablonec 3 2 1 0 4:2 7
5. Liberec 3 2 0 1 4:5 6
6. Bohemians 3 1 1 1 4:3 4
7. PlzeÀ 3 1 1 1 5:5 4
8. Slavia 3 1 1 1 3:3 4
9-10. Ostrava 3 1 1 1 2:2 4
9-10. Boleslav 3 1 1 1 2:2 4
11. ÎiÏkov 3 1 0 2 5:4 3
12. Pfiíbram 3 1 0 2 3:2 3
13. Teplice 3 1 0 3 4:4 3
14. Zlín 3 1 0 2 1:2 3
15. Budûjovice 3 0 1 2 0:7 1
16. Kladno 3 0 0 3 1:6 0

Liga mistrÛ
Povinná v˘hra Sparty 2:0 nad ·eriffem
Tiraspol a postup! Sparta zlomila ãtyfileté
prokletí, doãkala se první v˘hry v poháru
doma od vítûzství s Ferencvárosem. Branky:
45. Vofií‰ek, 48. Slepiãka.

***
Futbalisti slovenského majstra vyhrali po
gólov˘ch hodoch minulú stredu veãer v Senci
odvetn˘ súboj 2. predkola Ligy majstrov nad
Tampere United 4:2. Holandsk˘ rozhodca
doprial obidvom tímom penaltu. Po v˘hre 3:1
na pôde súpera postúpila Artmédia cez druhú
prekáÏku v ceste medzi európsku elitu s
celkov˘m skóre 7:3.

***
Slávistické nadûje dostaly

dva tvrdé zásahy
Fiorentina-Slavia 2:0

PraÏané ãelili smr‰ti a dvakrát kapitulovali v
úvodním zápase 3. pfiedkola Ligy mistrÛ, kdy
jen bránili. A dva zásahy jim zasadily esa
Fiorentiny - Mutu a Gilardino. Nadûje slávistÛ
na opakování postupu do fotbalové Ligy mistrÛ
drtil soupefi z vûhlasné Serie A
nekompromisním tlakem. Dal‰í ‰ance
nepromûnil. Jen zázraãné probuzení pomÛÏe
Slavii udûlat z odvety drama, pfiípadnû si v ní
zajistit postup. Nûjak˘ch 400 fandÛ
ãervenobíl˘ch umístûn˘ch za dvanáct metrÛ
vysokou mfiíÏi a izolací v podobû dvou
prázdn˘ch sektorÛ, ve Ïhavém veãeru
zaÏívalo mrazivé pocity.

***
Sparta chybami ¤ekÛm vítûzství vnutila

Sparta-Panathinaikos 1:2 (1:1)
SparÈansk˘ sen o Lize mistrÛ se bortí. Svûfienci
Vítûzslava Laviãky v prvním utkání 3. pfiedkola
prestiÏní klubové soutûÏe po fatálních chybách
v obranû podlehli Panathinaikosu Atény. V
odvetû za dva t˘dny v ¤ecku musí k postupu
vyhrát o dva góly nebo o jeden, ale pfii
minimálním poãtu tfií vstfielen˘ch branek.
Branky: 30. Kuliã - 24. Kuãera vlastní, 60.
Simao. 14 478 divákÛ.

***
Juventus sa s nimi nepáral
Juventus-Artmédia 4:0 (3:0)

Futbalisti slovenského majstra si pred
zápasom s Juventusom trúfali na lep‰í
v˘sledok, neÏ sa napokon zrodil na Stadio
Olimpico. Juventus sa po dvoch rokoch vrátil
do Ligy majstrov suverénnym spôsobom. Proti
Artmedii PetrÏalka od zaãiatku chytil taktovku
do svojich rúk a uÏ do prestávky jej nastrieºal
tri góly. O postupujúcom do skupinovej fázy
pred odvetou niet poch˘b. Góly: 7.
Camoranesi, 26. Del Piero, 39. Chiellini, 90.
Legrottaglie. 23102 divákov.

***
Pohár UEFA

Ako prv˘ slovensk˘ klub môÏe vyradiÈ âechov
z Európy. Îilina ide na postup UÏ sa nehrajú
len na vlastnom piesoãku. V domácej lige
doposiaº suverénni Îilinãania si poradili aj v
prvom zápase 2. predkola Pohára UEFA na
pôde Slovana Liberec. Hráãi spod DubÀa sa
vo ‰tvrtok veãer zapísali do histórie slovensko-
ãesk˘ch vzájomn˘ch zápasov v európskych
pohároch. M·K ako prv˘ slovensk˘ tím
skóroval na ãeskej pôde a ako prv˘ dokázal
zvíÈaziÈ. V˘sledok 2:1 je veºmi dobr˘m
postupov˘m základom pred Ïilinskou odvetou.

***

Medaile na OH
19. 8. byl následujíc stav v souboji o medaile:
1. âína 39-14-14 67, 2. USA 22-24-26 72, 3.
Velká Británie 13-7-8 28 … 16. Slovensko 3-
1-0 4, 17. Kanada 2-4-4 10 …19. âeská
republika 2-3-0 5.

***
9. 8. Stfielba (Ïeny vzduchovka 10 m)
1. Katefiina Emmons (CZE)
10. 8. Stfielba (muÏi trap)
1. David Kosteleck˘ (CZE)
11. 8. Stfielba (Ïeny trap):
2 Zuzana Stefeãková (SVK)
12. 8. Vodní slalom (muÏi C1)
1. Michal Martikán(SVK)
14. 8. Stfielba (Ïeny maloráÏka 50 m )
2. Katefiina  Emmons (CZE)
15. 8. Vodní slalom (Ïeny K1)
1. Elena Kaliská (SVK)
15. 8. Vodní slalom (muÏi C2)
1. Pavol  a Peter Hochschornerovi  (SVK)
2.  Jaroslav Volf a Ondfiej ·tûpánekj (CZE).
16. 8. Veslování (muÏi skif):
2. Ondfiej Synek (CZE)

***


