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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
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.

Na kalendáfi mrknu - co slavíme v srpnu?
MÛj kumpán Zdenûk je neústupn˘ v tom, Ïe kdo neslaví
dobré vûci, ten ani nemá nárok mluvit o ‰patn˘ch; trápí
své známé poÏadováním dobr˘ch zpráv, aby mohli
‰pitnou ty zlé.
Sly‰el jsem tu vûtu od ZdeÀka stokrát: „KdyÏ nemá‰
dobrou zprávu - mlã! Tûch ‰patn˘ch má kdekdo tfiináct
do tuctu.“
KdyÏ mne poÏádal vãera, abychom se se‰li u
sudburského pomníku padl˘ch vojákÛ a poloÏili tam
kytiãku, Ïblebtnul jsem, Ïe je jedenáctého a ne 21.srpna.
„Nevadí,“ fiekl, a opakoval, aÈ jsem tam v deset ráno.
ZdeÀka mám rád, a vzdoruji mu zfiídka, koupil jsem pár
karafiátÛ a ‰el na schÛzku. Památník sudbursk˘ch
padl˘ch je místo, kam chodíme vÏdy na v˘roãí
pancéfiového srpna 68.
Je to místo pietní, kde jsou na mramorov˘ch deskách
vytesaná jména v‰ech padl˘ch ze Sudbury ve válkách,
ve kter˘ch kanad‰tí vojáci bojovali. Také tam je kotva
na podstavci a zvon z lodi, která válãila v první svûtové
válce. Nemaje v Sudbury místo pietnûj‰í, klademe
kytici tam, abychom srpen 68 nezapomnûli.
Zdenek uÏ ãekal, a první otázka byla: „Co slavíme 11.
srpna?“
„Pancéfiovou invazi do âeskoslovenska o deset dnÛ
dfiíve,“ fiekl jsem snaÏivû.
„Kdepak, hochu,“ fiekl Zdenûk, vÏdy mne naz˘vá hochu,

kdyÏ mne s radostí pouãuje, „dnes slavíme dvacet let
od polského prohlá‰ení v Sejmu, Ïe bratrská okupace
âeskoslovenska byla historická hanba a Sejm se od
podílu na této ostudû tímto prohlá‰ením distancoval.
Zvlá‰tû proto, Ïe uÏ v srpnu 1989 se stal Mazowiecki
prvním ministersk˘m pfiedsedou ve v˘chodním bloku,
kter˘ nebyl komunistou.“
„To jsem nevûdûl, fiekl jsem poníÏenû,“ a optal se
ZdeÀka odkud to ví, protoÏe já to nevím?
Stáli jsme pfied kotvou vy‰‰í neÏ chlap, poloÏili jsme
kytku karafiátÛ na podstavec a minutu tam postáli v
jakémsi pokorném rozjímání o vûcech historick˘ch.
Pak jsme si sedli opodál na laviãku a Zdenûk vytáhnul
z kapsy balíãek a podal mi ho se slovy: „UÏ druh˘ t˘den
veãer co veãer sleduji dokumentární seriál CNN nazvan˘
Studená válka. MoÏná si vzpomíná‰, natoãili to a vysílali
na pokraãování o nedûlích v roce 1999?“
Vzpomínám, fiekl jsem nejistû, a Zdenûk fiekl, Ïe dostal
celou sérii na DVD k narozeninám, a Ïe mu to pfiipadá
tak fascinující a v˘teãné, Ïe mi udûlal kopii, abych to
mûl taky.
Vzal jsem balíãek, podûkoval a dívaje se na mramor
pomníku v‰em padl˘m SudbufianÛm, optal jsem se:
„Proã se ten dokumentární seriál nereprizoval v televizi?“
Zdenûk se za‰klebil jako v˘mluvn˘ signál, co si myslí
o producentech v televizi a fiekl: „Právû proto jsem ti

udûlal kopii celé série Studené války, aby sis to mohl
reprizovat kolikrát chce‰; a Evu to urãitû bude taky
zajímat, ona má lep‰í rozum neÏ má‰ ty.“
„Proã mi takové vûci fiíká‰?“ zlostil jsem se, a Zdenûk
fiekl, protoÏe Evû zavolám, Ïe jsem ti ten seriál dal, a
ona se uÏ postará, aby se na to hned koukalo a
nepoloÏil jsi to do vyhnívací kupky.“
A hned vytáhnul z kapsy telefon a zavolal Evû, Ïe jí
dnes pfiinesu skvostné pfiekvapení.
Eva medle po obûdû strãila první disk do pfiehrávaãe,
jen aby zjistila, Ïe kopie funguje, to fiekla, protoÏe se za
denního svitu nikdy na televizní obrazovku nedíváme.
A zaãal první díl a dobré pfiedsevzetí nedívat se za
denního svûtla na obrazovku bylo zapomenuto a
sledovali jsme první díl uvádûjící pováleãnou situaci a
nástup do ãtyfiicetileté studené války mezi komunistickou
diktaturou a svobodn˘m Západem.
Po prvním dílu jsem fiekl, Ïe to musím zapsat zaãerstva,
vÏdyÈ je tento rok dvacáté v˘roãí konce studené války
a zániku komunistického systému... Tak to slavíme
díváním na historii studené války ve ãtyfiiadvaceti
pokraãováních. Ledva se setmí - podíváme se na druh˘
díl.
Anebo je‰tû pfied veãefií, fiekla Eva, která je chytfiej‰í
neÏ já a dovede takové vûci ocenit.

Ross Firla - Sudbury
***—-

Setkání v edenvalském aerodromu
V podveãer 23. srpna se v Edenvalu, v aerodromu, kter˘ na troskách dávného vojenského
leti‰tû vybudoval ná‰ Milan Kroupa, se‰la pûkná skupina lidí, aby  pozdravili jeden druhého,
zavzpomínali si, podûkovali nûkolika graduantÛm noci 21. srpna 1968 za to, jak naplnili svÛj
osud a kanadské filmafice za záznam zachycující  historii  rozvíjejícího se svûtového dramatu,
pochutnali si na pokrmech dodan˘ch Prague (Good) Food Emporium, a hody zakonãili
plzeÀsk˘m. A to v‰ecko pfii hudbû Danny Markse a pfiátel...
V této ãrtû se jen struãnû zmíníme, jak byl plán vypracovan˘ Zuzanou Hahnovou splnûn. Kdo

tam byl? Chtûl bych vyjmenovat v‰echny, ale jednak uÏ mi pamûÈ hapruje (o tom pozdûji) a
jednak by se v‰ichni do vymezeného místa neve‰li. Tak jen ti, na které si vzpomínám:
generální konzul âeské republiky v Torontu Richard Krpaã, starosta Clearview Township (v
nûmÏ se Aerodrome nalézá) Ken Ferguson, pfiekladatel HavlÛv, ·kvoreckého a KunderÛv
Paul Wilson, Ian Provis z Dare Theatre, Hana Jurásková, starostka torontské jednoty Sokol,
pfiedsedkynû a jednatelka torontské odboãky âSNS v Kanadû Radmila Locherová a Barunka
Sheriffová, manÏelé Jeãmenovi za MasarykÛv ústav, Dá‰a Hubschmanová (Nové divadlo),
redaktorka Nového domova Vûra Kohoutová s manÏelem Petrem, b˘val˘ redaktor Nového
domova Jan Rotbauer, Hana Pelnáfiová, Kvûta Trianová, Vladimír Knop...
Pofiad zahájila sv˘m Ïiveln˘m stylem, kterému nelze oddolat, Zuzana Hahnová a pfiedala

mikrofon mnû. A o tom se zmiÀuji hlavnû proto, Ïe cítím nutnost se omluvit: po znaãnû
komplikovaném dnu jsem se octnul v Milanovû království, vyãerpán, ale s iluzí, Ïe svoje
povídání mám bezpeãnû uloÏeno v pamûti a navíc i v poznámkách v náprsní kapse. Pokusil
jsem se vzpomenout na zaãátek - a prázdno; vytáhl jsem poznámky - první, nepouÏitelná
verze. Jen matnû jsem si byl vûdom, co dûlám. AÏ po návratu domÛ se mi rozbfiesklo: epizoda
toho, co se mi stalo (zfiejmû z únavy) dvakrát pfiedtím - jednou pfii nûjaké pfiíleÏitosti v ãeském
senátu (kdy jsem skonãil na t˘den v nemocnici) a podruhé pfii nûjakém natáãení. Tentokrát
jsem se jakÏtakÏ drÏel pohromadû, ale co jsem fiíkal, opravdu nevím. Vím, Ïe se lidé hodnû
smáli a mám dojem, Ïe pfiátelsky. Tak doufám, Ïe jsem nefiekl nic zvlá‰È pitomého. Dovolím
si zaznamenat první dvû vûty sv˘ch poznámek: “Pfied jednaãtyfiiceti lety se v Praze dûly
zvlá‰tní a nádherné vûci. Tak zvlá‰tní a nádherné, Ïe jaro roku 1968 bude navÏdy známo pod
jménem PraÏské jaro: lidé, ktefií ztratili v‰echnu nadûji, zaãali doufat. A ti, ktefií se zapomnûli
smát, se zaãli cviãit v tomto vzácném umûní.” Chtûl jsem se zmínit, Ïe bûhem nûkolika mûsícÛ
po invazi vláda Pierre Elliott Trudeau pfiijala pfies deset tisíc na‰ich lidí a Ïe to nebyli lidé
v‰elijací: 100 lékafiÛ, tisíce inÏen˘rÛ, úãetních, fiemeslníkÛ, vûdcÛ, o‰etfiovatelek, umûlcÛ,
podnikatelÛ... Îe nemÛÏeme jmenovat v‰echny, tak vzdáme poctu dvûma spisovatelÛm,
Zdenû Salivarové-·kvorecké a Josefu ·kvoreckému a jejich nakladatelství Sixty-Eight
Publishers, podnikateli Milanu Kroupovi, kter˘ vybudoval Edenvalsk˘ Aerodrome a jehoÏ
spoleãnost Universal Cleaning Service Ltd. má poboãky ve v‰ech provinciích Kanady a

zamûstnává 6000 lidí. A jedné Kanaìance, Fern Levitt, za její film “The Velvet Revolution”.
A v‰em  byl pfiedán na památku krásn˘ obraz, Praha muzikální, dílo jednoho z na‰ich

nejpfiednûj‰ích umûlcÛ, akademického malífie Jifiího Kysera, vyryt˘ do kfii‰Èálu Liborem a
Lucií Furbacherov˘mi. ·kvoreck˘m mûla b˘t jejich “Praha” pfiedána panem Kyserem, ale
ponûvadÏ se ze zdravotních dÛvodÛ  nikdo z nich nemohl zúãastnit, byla  pfiedána Pavlem
Wilsonem Richardu Krpaãovi. “Kroupova Praha” mu byla pfiedána starostou Ken Fergusonem
a “Praha” Fern Levitt jí bude pfiedána Ms. Danielle Zhu, producentkou “New Tang Dynasty
Television Station”, která má ústfiedí v New Yorku a reportéry a korespondenty v 72 zemích.
Posledním formálním bodem pofiadu byla zpráva Zuzany Hahnové o Památníku obûtem

komunistického násilí, na kter˘ bude vûnován ãist˘ v˘nos veãera.
Josef âermák

***

Jedna z tisíců fotografií ze srpna 1968
Foto: Sadílek, www-K 231
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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 a169)
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

Election

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 a 169)
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.  KaÏd˘
je srdeãnû vítán. Zaãátek nedûlních
bohosluÏeb je v  10:00.  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: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. 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. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. 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.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:  V
záfií.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: V záfií.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: V
záfií.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
Bude oznámeno.

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

25. 8. 2009 v  15:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

10. 9. 2009

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.

Upozronûní
DrÏitelé kanadsk˘ch pasÛ, nepotfiebují pfii krátkodobé náv‰tûvû

âeské republiky ãeská víza.
DrÏitelé ãesk˘ch pasÛ potfiebují od 14. 7. 2009 k náv‰tûvû Kanady

kanadské vízum, které jim vydá kanadsk˘ konzulát ve Vídni.
Adresa: Canadian Embassy, Laurenzerberg 2, 1010 Vienna

Tel.: +43 (1) 531-38-3000, Fax: +43 (1) 531-38-3321
Email: vienn@international.gc.ca

Otevfieno: Pondûlí - pátek: 08:30 - 12:30 a 13:30 - 15:30

Proã jsem nevolil v posledních volbách - proã budu volit tentokrát
Trvalo nám hodnû dlouho (je‰tû pfied
nedávnem i v nejvyspûlej‰ích zemích
Ïena nemohla volit, ponûvadÏ právnû
nebyla povaÏována za ãlovûka), neÏ se
nám podafiilo pfiekonat násilnické choutky
nadvlády nad druh˘mi a alespoÀ formálnû
- skoro v‰ude na svûtû - vyhlásit
Lincolnovu pravdu, Ïe v‰ichni lidé jsou
stvofieni jako sobû rovní. (Ne docela
v‰ude: je‰tû dnes jsou na svûtû místa,
kde muÏ znásilní Ïenu a pak ji vesnice
ukamenuje jako cizoloÏnici.) V‰ichni
víme, Ïe rovnost mezi lidmi je omezena
majetkem, postavením, pfiedsudky. Ale
alespoÀ - ve vût‰inû zemí - si smíme

zvolit ty, jimÏ  svûfiíme na stanovené
období vládu nad “sv˘mi vûcmi”.
Vût‰inou si neuvûdomujeme, jak velik˘m

historick˘m mezníkem volební právo je
(stejnû jako si bûÏnû neuvûdomujeme,
jak˘m zázrakem je ná‰ Ïivot). Pak (nûkdy)
pfiijde okamÏik, kdy, jako kdyÏ blesk
rozdvojí oblohu, nás nûco probudí z
ospalé lhostejnosti a my si uvûdomíme,
Ïe právo volit je v˘sada, která ukládá
povinnost ji vykonat. Jako kdyÏ - napfiíklad
- padne vláda va‰í rodné zemû v
okamÏiku, kdy má pfiíleÏitost
masarykovsky “zvonit na zvonici svûta”.
Nûkdy je to trochu komplikované. Nevolil

jsem ve volbách v roce 2006. Nevolil
jsem, aãkoliv jsem splÀoval právní
pfiedpoklady volebního práva. Pro mne -
snad pfiesto (nebo proto?), Ïe jsem
povoláním (dnes uÏ léta na penzi) právník,
splnûní právních pfiedpokladÛ
pfiedstavuje minimum mravního
oprávnûní. V pfiípadû práva volit zastávám
(aÏ na zcela mimofiádné okolnosti)
stanovisko, Ïe tato v˘sada patfií tûm, kdo
v  zemi Ïijí, nebo tam vlastní majetek,
nebo platí danû nebo alespoÀ z ní
dostávají penzijní ãi jin˘ pfiíjem.  PonûvadÏ
v roce 2006 jsem nesplÀoval Ïádnou z
tûchto podmínek, své formální oprávnûní
volit jsem neuplatnil.
Pád vlády uprostfied funkãního období

prezidentství EU zmûnil moji perspektivu.
Reputace na‰í rodné zemû ve svûtû je
trochu i vûcí tûch. ktefií Ïijí mimo území
âeské republiky bez ohledu na to, jestli
mají právo volit ãi ne a ti, ktefií splÀují
právní podmínky v˘konu volebního práva,
mají povinnost odevzdat svÛj hlas u
ãesk˘ch zastupitelsk˘ch úfiadÛ. Mám ji i
já. A ty druhé bych prosil, aby svÛj hlas
nedali kandidátÛm a stranám, které pád
vlády zpÛsobily.

Josef âermák
***

30.8. (ne)
Uzávûrka pro  registraci k volbám

do parlamentu âR
***

12.9. (so)
Veãefie a registrace Sokola Toronta

Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
13.9. (ne) 17:00

Tatiana Polovãiková a Jaroslav Dvorsk˘
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava

***
16.9. (st.) 20:00

Zaãátek nové sokolské sezóny
pro dospûlé

George Harvey Colegiate Institute
1700 Keele St.

***
19.9. (so) 15:45

Zaãátek nové sokolské sezóny pro dûti
Steels West Gymnastic Club

21-601 Magnetic Dr., North York
***

20.9. (ne) 18:00
Ná‰ Broadway

Hudba z muzikálÛ
Lithuanian House
1573 Bloor St. W.

***
9. a 10. 10. (pá a so)

Volby do ãeského parlamentu
âeské konzuláty v Ottawû, Montralu a

Torontu.
***

25.10. (ne) 17:00
Felix Slováãek - klarinet, Boris Krajn˘ -

Klavír
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava

***
12.11. (ãt.) 20:00

Antonín Dvofiák: Stabat Mater
Eugen SuchoÀ: Baladická suita

Toronto Centre for Arts
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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.

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:
18 King Street West, Suite 1203
Toronto, ON M5C 1C4
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
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

Souãasné v˘stavy

V˘stava ilustrací Jifiiny Martonové  z kníÏky
Marja’s Skis mÛÏete vidût v Mind and Body
Integrated Medicine Clinic, 2921 Lakeshore Blvd.
W. (and Islington) v Torontu.

***

Lenka Holubec - Current Exhibit
Selected limited edition prints from Lenka
Holubec’s photography based work Connecting
with Stone are presently shown as a part of the
Circle Arts gallery’s till Oct 12, 2009 exhibits.
Connecting with Stone is an ongoing project
attempting to communicate the experience inspired
by intricate patterns found on ancient rock forms.
Through the rudimentary shapes, lines and textures
of the rocks constituting the backbone of lakes
Huron and Superior, Lenka is trying to contemplate
and capture the essence and authentic meaning of
these magnificent artifacts.
The recurring theme of this work evolves around
exploration of the rocks that have been created
millions, and in some cases billions, of years ago.
Being in a sense our chemical ancestors, these

Faktická poznámka na poznámku v Novém domovû

rocks are messengers from the distant past, when
we did not exist as a species, just as they will
continue their existence long after we have gone.
When closely observed, the rocks may take us on
a path reaching beyond the ordinary reality, while
connecting us to nature and a universal existence
that we all are a part.
It is my belief that our capacity to understand and
care for the natural environment can be immensely
nurtured through our true and deeply felt
connectedness to the natural world. The cycle
Connecting with Stone attempts to inspire others
to seek and cultivate such a connection. (Lenka
Holubec)
For more information contact the Circle Arts
Gallery - Canadian Fine Art & Design since 1969
- representing some of Canada’s finest artists and
artisans, many of whom are inspired by the unique
energy, spirit and landscape of Georgian Bay and
the Bruce Peninsula.
14 Bay St. S. Tobermory, ON Tel: 519-596-2541
www.circlearts.com/artist/holubec.shtml

***

Ono na tom vlastnû nezáleÏí. AÏ na to, Ïe
slova nûco znamenají a pravda je pro
mne - vedle lásky - nejvy‰‰í lidskou hodnotou.
Pfied fiadou mûsícÛ zemfiel v Torontu krásn˘
ãlovûk - Jaru‰ka Knopová. Bylo mi ctí se s ní
rozlouãit ãlánkem, kter˘ by uvefiejnûn v
Satellitu a v CzechFolks. Jaru‰ãin manÏel
Vladimír (s nímÏ jsem se, myslím, poprvé
setkal pfii akci na podporu Obãanského Fóra,
kterou organizoval ve svém domovû) projevil
pfiání, aby ãlánek vy‰el i v Novém domovû.
Nemûl jsem námitek, aãkoliv v té dobû jsem
uÏ pro Nov˘ domov pfiestal psát, pod

podmínkou (která byla Novému domovu
sdûlena), Ïe k ãlánku bude pfiipojena
poznámka, Ïe ãlánek je v Novém domovû
pfieti‰tûn na pfiání Knopovy rodiny, se
souhlasem autora. Poznámka uvefiejnûná v
Novém domovû ale fiíkala, Ïe ãlánek o Jaru‰ce
je v Novém domovû uvefiejnûn na pfiání (nebo
Ïádost?) rodiny Knopovy a autora... TakÏe na
jedné stranû jsem do Nového domova pfiestal
pfiispívat a na druhé stranû (podle Nového
domova) Nov˘ domov Ïádám, aby tam
uvefiejnili mÛj ãlánek...

Josef âermák
—-
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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.

Translations

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Michael Eisner,
RMT, CDT

and

Practitioners of

Election

Integrated Mecine Clinic
Provide the Following Medical

Services
Massage Therapy, Manual

Lymphatic Drainage (CDT), Hot
Stone Massage

Naturopatie, hypnotherapie,yoga,
qigong

aromatherapie, chiropraxe,
akupunktura,  reflexologie,

psychoterapie a
programy pro dûti s ADD, ADHD,

postraumaticky stres,
zdravá tûlesná váha, etc.

Nûkteré soukromé poji‰Èovny kryjí
vybrané léãby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.

Tel. 416/823-1165, e-mail
rmt-yyz@integratedmedicine.ca
www.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.ca

âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ

KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

INFORMACE
O VOLBÁCH

DO POSLANECKÉ SNùMOVNY PARLAMENTU âR

Velvyslanectví âR v Ottawû, Generální konzulát âR v Torontu
a Generální konzulát âR v Montrealu

pofiádají ve sv˘ch prostorách ve dnech 8. a 9. fiíjna 2009
od 14.00 do 21.00 hod.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNÉMOVNY PARLAMENTU
âESKÉ REPUBLIKY.

Voleb se mohou zúãastnit v‰ichni ãe‰tí obãané dlouhodobû Ïijící v
pfiíslu‰ném konzulárním obvodu, ktefií jsou registrovaní v seznamu
voliãÛ pfiíslu‰ného úfiadu. Voliã bude zapsán do seznamu voliãÛ na
základû jeho písemné Ïádosti, doloÏené originálem, popfiípadû
ovûfienou kopií dokladÛ potvrzujících jeho totoÏnost, státní obãanství
âeské republiky a bydli‰tû v územním obvodu zastupitelského
úfiadu. Îádost o zápis do zvlá‰tního seznamu voliãÛ musí b˘t
zastupitelskému úfiadu doruãena nejpozdûji dne 30. srpna 20091.
Obãané, ktefií poÏádali o zápis do seznamu voliãÛ vedeném pfii ZÚ
Ottawa, GK Montreal ãi GK Toronto pfii pfiedchozích parlamentních
volbách a nepoÏádali v mezidobí o vy‰krtnutí, se jiÏ znovu zapisovat
nemusejí. Pfiesto se doporuãuje, aby si tito voliãi s pfiíslu‰n˘m
zastupitelsk˘m úfiadem telefonicky ovûfiili, zda jsou v seznamu
skuteãnû vedeni. Pfii vlastním hlasování se voliã musí prokázat
platn˘m pasem, náhradním cestovním dokladem nebo
obãansk˘m prÛkazem âeské republiky. Hlasovací lístky obdrÏí
voliãi ve volební místnosti ve dnech voleb. Jako volební obvod, do
nûhoÏ budou volit obãané âR v zahraniãí, byl vylosován
Královéhradeck˘ kraj.

Telefonická spojení na jednotlivé zastupitelské úfiady:
Velvyslanectví âR v Ottawû: (613) 562-3875
Generální konzulát âR v Torontu: (416) 972-1476
Generální konzulát âR v Montrealu: (514) 849-4495

 1 Generální konzulát âR v Torontu bude pfiijímat Ïádosti o zápis
do zvlá‰tního seznamu voliãÛ dne 30. srpna 2009 v prostorách
kostela sv. Václava (496 Gladstone Avenue, Toronto, M6H 3H9),
ihned po bohosluÏbû.
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Financial

1 CDN $ 16,50 Kã
1 EURO 25,41 Kã
1 US $ 17,77 Kã
âNB - 25. 8. 2009

Kursovní lístek
100 Kã 6,06 CDN $
1 CDN $ 16,50 Kã
1 EUR 1,54 CDN $
1 CND $ 0,65 EURO
1 US $ 1,08 CDN $
1 CND $ 0,93 US $

Universal Currency Converter - 25. 8. 2009

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

S prodejem a nákupem domÛ
vám poradí

Luba Henderson

Tel.:416/698-2090

21.8.2009

âierna nad âeskoslovenskom
Bratislava-sme/Tomá‰ Ferenãák, autor je
historik-Záznam rozhovoru s BreÏnevom
spochybÀuje Dubãekove tvrdenia o
„neexistujúcich” dohodách z âiernej nad
Tisou.
Rokovania v âiernej nad Tisou sú
symbolick˘m koncom verejného hºadania
slobody v socialistickom zriadení i zúfal˘ch
snáh komunistick˘ch elít prekonaÈ krízu
vlastnej ideológie. Práve vstup spriatelen˘ch
vojsk, o ktorom sa po âiernej nad Tisou
definitívne rozhodlo, zabránil otvorenému
konfliktu medzi oboma t˘mito pohybmi.
Navy‰e nejasné okolnosti predchádzajúce
samotnej augustovej traume si zasluhujú
rovnakú pozornosÈ, akej sa trvalo te‰í jeden z
hlavn˘ch protagonistov udalostí roku 1968.
Dvojstranná schôdza Politbyra Ústredného
v˘boru Komunistickej strany Sovietskeho
zväzu a Predsedníctva Ústredného v˘boru
Komunistickej strany âeskoslovenska v
âiernej nad Tisou trvala od 29. júla do 1.
augusta.
V slovenskej literatúre je hodnotená ako

pokus Alexandra Dubãeka a spol. presvedãiÈ
Leonida Iºjiãa BreÏneva, a s ním ostatn˘ch
súdruhov, o socialistickej správnosti v˘voja v
âeskoslovensku. Priãom jedin˘m v˘sledkom
bola dohoda o ìal‰om stretnutí v Bratislave.
(Tá sa uskutoãnila 3. 8. 1968 a na nej bola
prijatá kontroverzná BreÏnevova doktrína
legitimizujúca následnú intervenciu.)
Samotn˘ Dubãek podºa svojich memoárov si

v âiernej kládol za úlohu obhájiÈ politiku
reforiem a rozpt˘liÈ obavy z kontrarevolúcie.
Poprel, Ïe by sa uzavreli konkrétne dohody o
ìal‰om v˘voji v âeskoslovensku.
Opaãn˘ dojem vyvoláva zápis zo stretnutia

vedúcich straníckych a vládnych
predstaviteºov Bulharska, Nemeckej
demokratickej republiky, Poºska, Maìarska a
Sovietskeho zväzu, ktoré sa konalo 18.
augusta 1968 v Moskve. Na nej BreÏnev
hovorí, Ïe boli dohodnuté viaceré systémové
a personálne zmeny v âeskoslovensku. ÚV
KSâ znovu zavedie autocenzúru, zamedzí
ãinnosÈ nezávisl˘ch organizácií ako K-231

(Klub b˘val˘ch politick˘ch väzÀov), ãi KAN
(angaÏovaní nestraníci).
ëalej, Ïe Kriegel - predseda Národnej fronty,

Císafi - tajomník ÚV a Pelikán - predseda
V˘boru pre záleÏitosti televízie, budú uvoºnení
zo svojich funkcií. Na záver vyjadruje
Dubãekovu prosbu, aby „sa na plenárnych
zasadaniach nehovorilo o tom, ão bolo
dohodnuté o kádrov˘ch zmenách“.
Po páde socializmu prenikli na denné svetlo

dokumenty, ktoré znova k téme âierna nad
Tisou priradili otázniky. Konkrétne prepisy
telefonick˘ch rozhovorov medzi BreÏnevom
a Dubãekom z 9. a 13. augusta. Prepis z 13.
augusta uvoºnil 1994 ‰éf ruskej archívnej
správy Rudolf Pikhoy a boli uverejnené v
edícii CNN COLD WAR. (dostupn˘ v angliãtine
napríklad tu alebo tu)
Dubãek vo svojich memoároch spomína

telefonát z 13. augusta. V Àom vraj BreÏnev
vyjadril len svoje znepokojenie nad t˘m, Ïe sa
neplní Bratislavská dohoda. „... Poãas
rozhovoru neurobil ani priame, a ani iné
naráÏky na neexistujúce ‘dohody’ z âiernej
nad Tisou, ktoré potom predná‰al pred
‘päÈkou’ v Moskve. Vedel, Ïe je to rozprávka.“
(Nádej zomiera posledná, 1993).
Podºa dostupného prepisu v‰ak priame

naráÏky BreÏnev naozaj robil. âo je v‰ak e‰te
prekvapujúcej‰ie, sú Dubãekove odpovede,
ktor˘mi Ïiadne rozprávky nevyvracal, ale
konkrétne a otvorene o dohodách hovoril.
Napriek 40-roãnému odstupu od vstupu vojsk

úlohy oboch hlavn˘ch aktérov nie sú
objasnené. Na jednej strane, ak sú uvedené
dokumenty pravdivé, ão t˘m Dubãek sledoval?
Naozaj Ïil v presvedãení, Ïe môÏe ruského

medveìa ÈahaÈ za chvost? Prípadne, chcel
dotiahnuÈ svoje sºuby do konca a len ãakal na
príhodnú chvíºu? (Tejto teórii nahráva
skutoãnosÈ, Ïe sa blíÏil zjazd KSâ.) Na druhej
strane, akú motiváciu na nekoneãné
dohadovanie a pripomínanie mal BreÏnev?
Akú hrala PraÏská jar úlohu v mocenskom
boji o najvy‰‰í Kremeºsk˘ post?

Úryvky z telefonického rozhovoru medzi
Dubãekom a BreÏnevom, ktor˘ sa uskutoãnil
13. augusta 1968.
BreÏnev: „OpäÈ sa k tebe obraciam s obavou,

ão sa t˘ka médií v tvojej krajine, pretoÏe
nielen nesprávne opisujú na‰e konferencie v
âiernej nad Tisou a Bratislave, ale aj stupÀujú
svoje útoky proti zdrav˘m silám… existuje
veºa dôvodov povaÏovaÈ tuto vyvíjajúcu sa
situáciu za poru‰enie dohody dosiahnutej v
âiernej nad Tisou. Mám na mysli dohodu,
ktorú sme ja a ty urobili poãas diskusií nás
dvoch, tak isto, ako dohodu, ktorú sme prebrali
poãas rokovaní Osmy.“
Dubãek: „… Nie sme schopní obnoviÈ

poriadok v ãinoch médií v jednom ãi dvoch
dÀoch.“
BreÏnev: „Ale uÏ oveºa viac ãasu ako dva-tri

dni uplynulo a úspech v tejto veci závisí od
tvojej ochoty urobiÈ rozhodujúce kroky… Toto
sa t˘ka hlavne bodu, na ktorom sme dosiahli
konkrétnu dohodu v spojení s úlohou Pelikána,
a povedali sme, Ïe je nevyhnutné ho prepustiÈ.
... Vyrie‰i‰ ich pozitívne tak, ako sme sa
dohodli...?“
(Dubãek dáva vyh˘bavú odpoveì, Ïe to závisí

od rozhodnuti pléna)
BreÏnev: „... Chcem sa Èa priamo op˘taÈ,

Sa‰a, ão t˘mto sleduje‰? âo mi z tohto
vychádza, je, Ïe nás klame‰! ...“
Dubãek: „Leonid, ak by si mohol vidieÈ, ako

boli tieto veci pripravované teraz v ústrednom
v˘bore, nehovoril by si takto. Sºúbili sme, Ïe

Nech uÏ sú odpovede akékoºvek, pred ich
hºadaním treba spraviÈ prv˘ krok. PrestaÈ si
stavaÈ piedestály, ktoré moÏno raz pravda
zosmie‰ni.

vyrie‰ime tieto veci a robíme v‰etky potrebné
kroky...“
BreÏnev: „âo ma najviac trápi, je, Ïe si

neprepustil t˘ch troch, na ktor˘ch sme sa
dohodli, Ïe ich prepustí‰... Ak si úprimne
presvedãen˘, Ïe musí‰ prepustiÈ Císafia,
Kriegla a Pelikána...“
Dubãek (na konci): „E‰te raz ti potvrdzujem,

Ïe neodmietam splniÈ dohodu, ktorú sme
spravili v âiernej nad Tisou. Celá otázka je o
tom, koºko ãasu budeme maÈ na splnenie
t˘chto otázok, pretoÏe Ïiadny konkrétny
ãasov˘ rozvrh v na‰ej dohode nebol
‰pecifikovan˘...“

***
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Od roku 1995

Jediná prodejna ãesk˘ch knih v Ontariu - zasílame po‰tou
Ceny knih jsou na‰í vizitkou.

âTENÍ NA PRÁZDNINY - NOVINKY:
âesko-anglick˘/Anglicko-ãesk˘ slovník - Ondfiej Such˘ (...Franti‰ek Nepil) - Iva

Herãíková (Dám si to je‰tû jednou)- Iva Pekárková (Sloni v soumraku) -
Ivanka Devátá (V oblaku desinfekce)

VELK¯ V¯BùR K¤IÎOVEK!!!

Točený Prazdroj a Czechvar

v západním Torontu!

Evropská i
kanadská
kuchynû!

Vyhfiívané
venkovní

patio!

20 toãen˘ch
domácích i
dovezen˘ch

piv!

Large
Screen DLP
Satellite TV

Sport

Wing
Nights

(Sun.Mon.Wed.)

Karaoke
(Fridays)

 22.8.2009
Dubãek podepsal pendrekov˘

zákon
Praha-právo-Lidé na ulicích v srpnu 1969
volali „AÈ Ïije Dubãek“. Ten v‰ak ve funkci
pfiedsedy Federálního shromáÏdûní podepsal
22. srpna zákonnou normu, namífienou právû
proti tûm, ktefií vystupovali je‰tû i t˘Ï den na
jeho podporu a riskovali Ïivot.
Ve sv˘m pamûtech i v rozhovorech pozdûji

uvádûl, Ïe tehdy udûlal chybu, a opakoval, Ïe
toho nikdy nepfiestal litovat.
O potrestání stovek zatãen˘ch demonstrantÛ

jednala hned 22. srpna 1969 vláda. Pfiijala
návrhy opatfiení, které jí pfiedloÏilo
pfiedsednictvo ÚV KSâ. Bylo jim v‰ak tfieba
dát zákonn˘ podklad. V situaci, kdy nezasedal
parlament, mohlo takovou úlohu splnit jedinû
pfiedsednictvo Federálního shromáÏdûní (FS),
jeÏ mûlo ústavní pravomoc pfiijímat tzv.
zákonná opatfiení s platností zákona.
Jednání tohoto grémia svolal ãtvrt˘

místopfiedseda FS Jozef Gábri‰ka bez vûdomí
pfiedsedy FS. Dubãekovi bylo odpoledne 22.
srpna (jak uvádí ve sv˘ch pamûtech)
„pfiikázáno cestovat“ a byl ze Slovenska
letecky dopraven do Prahy, kde po ãtvrté
hodinû zaãalo jednání pfiedsednictva FS v
pfiítomnosti G. Husáka a premiéra O. âerníka.
Debata trvala pouze tfii hodiny. Dubãek
pfiednesl nûkolik námitek, ale protoÏe drtivá
vût‰ina pfiítomn˘ch návrh podporovala a
zvlá‰tû Husák dÛraznû prosazoval jeho
okamÏité schválení, „unaven˘ a rezignovan˘“
Dubãek (jak sám pí‰e v pamûtech) „to vzdal“.
Podle zápisu schÛze byl návrh zákonného
opatfiení ã. 99/1969 pfiijat v‰emi pfiítomn˘mi.
Paradoxem bylo, Ïe pfiedsednictvo FS nebylo

v té chvíli usná‰eníschopné a zákon byl ve
skuteãnosti pfiijat protiústavním zpÛsobem.
Platil totiÏ zákaz majorizace a ten nebyl
dodrÏen pro jednu ãást pfiedsednictva
(slovenská polovina Snûmovny národÛ byla
pfii jednání zastoupena pouze ãtyfimi z deseti
ãlenÛ, aãkoli byla nutná jejich nadpoloviãní
úãast).
Zákonné opatfiení ã. 99 zaãalo platit ihned a

umoÏnilo zesílit represe - napfiíklad u trestn˘ch
ãinÛ typu pobufiování, hanobení republiky a
jejího pfiedstavitele apod. bylo moÏné zv˘‰it
horní sazbu trestu o polovinu. Zavádûl se
institut samosoudce a zkráceného fiízení.
Nejzáludnûj‰ími byly paragrafy 4 a 5, které
umoÏÀovaly „naru‰itele socialistického
spoleãenského fiádu“ odvolat z funkce,
popfiípadû jej i okamÏitû propustit ze
zamûstnání nebo vylouãit ze studia. Pfies
ve‰keré uji‰Èování o doãasnosti byly nûkteré
paragrafy zákonného opatfiení pfievzaty do

trestního fiádu, zákoníku práce a do nového
zákona o vysok˘ch ‰kolách a víceménû platily
aÏ do roku 1989.

***

24.8.2009

Policie pfiipou‰tí objednávku
útoku na ‰éfa ODS Topolánka
Bfieclav-(lh, rak, fal, mh)-Policie vãera
vpodveãer pfiipustila, Ïe páteãní útok na ‰éfa
ODS Mirka Topolánka kamenem mohl b˘t
objednan˘. Vy‰etfiovatelé znají jména dvou
ze ãtyfi útoãníkÛ. Zatím nikdo z nich nebyl
zadrÏen.
Spekulace, Ïe útoãníci expremiéra na
koupali‰ti v Hustopeãích u Brna zranili na nûãí
objednávku, spustila v sobotu televize Nova.
Pfiihlásil se jí Martin K. s tvrzením, Ïe ãtvefiice
na Topolánka zaútoãila vejci, pr˘ nikoliv
kameny, protoÏe to po nich kdosi neznám˘
chtûl se slibem desítek tisíc korun pro kaÏdého.
Po témÏe ãlovûku, kter˘ mluvil s novináfii,
pátrá policie. Ta serveru tn.cz potvrdila jeho
totoÏnost. Jde údajnû o muÏe z Prahy, jenÏ
pracuje v ochrance.

On sám popfiel, Ïe by házeli na expremiéra
kameny. Pr˘ mûli jen udûlat rozruch a ani
vejci na nikoho pfiímo nemífiili.

Podle sv˘ch slov po útoku v klidu odjeli po
dálnici do Prahy, bez problémÛ projeli i
policejními kontrolami.

Martin K. sdûlil, Ïe dnes s dal‰ími „letit˘mi
kamarády“, ktefií se útoku zúãastnili, a v
doprovodu právníka uãiní v˘povûì na nûkteré
policejní sluÏebnû.

„âást penûz jsme dostali, ale zbytek ne,“
fiekl Novû ‰éf útoãníkÛ. To, Ïe se dopustil
trestného ãinu, odmítl. V‰e vidí jako pfiestupek.
Hodlá pr˘ také podat trestní oznámení na
neznámého pachatele - ãlovûka, kter˘ si pr˘
útok objednal.

„Já se cítím v podstatû podveden˘, uveden˘
v omyl a mám s tím nemalé trable v souãasné
chvíli,“ fiekl muÏ. Potvrdil Ïe, v‰ichni ze ãtvefiice
nyní Ïijí v ústraní a bez kontaktÛ s rodinami.
MuÏi údajného objednavatele potkali na
koncertu, kde dûlali pofiadatele. Znají pr˘ jen
jeho jméno a tváfi. Telefonní ãíslo nemají.
Tvrdí, Ïe na místû od objednavatele pfievzali
kromû penûz i plato vajec. „Úãelem útoku
nebylo zranit expremiéra, ale pouze vyvolat
rozruch. Mûli jsme rozvífiit stojaté vody,“ tvrdí
Martin K.

„UÏ to mûlo probûhnout den pfiedtím v
Bfieclavi, tam nám ale objednavatel útoku
fiekl: „Dneska ne, vyka‰leme se na to,“ tvrdí s
tím, Ïe druh˘ den mûli na Topolánka zaútoãit
ve chvíli, kdy bude opou‰tût hfii‰tû.

***
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Nokturna
Nokturna vstupují do deváté sezóny. Po
sedmi letech v restauraci Praha se
Nokturna pfiestûhovala do kostela sv.
Václava. Nedûle v 17 hodin (vût‰ina
koncertÛ) se zdá b˘t ideálním ãasem pro
náv‰tûvu jednoho z osmi koncertÛ, které
nám nadcházející sezóna pfiiná‰í. 13.
záfií 2009 pfiivítáme vynikající sólisty
Ko‰ické státní opery Tatianu
Paºovãíkovou s tenorem Jaroslavem
Dvorsk˘m, ktefií pfiednesou v˘bûr z
ãesk˘ch, slovensk˘ch a svûtov˘ch oper.
Za doprovodu Marty Laurincové bude
nedûlní odpoledne rozhodnû vrcholn˘m
kulturním záÏitkem. Leto‰ní sezóna
pokraãuje recitálem Felixe Slováãka
známého spí‰e jako jazzov˘ klarinetista
a saxofonista, kter˘ za doprovodu pianisty
Borise Krajného zahraje vrcholné skladby
repertoáru jak klasického tak jazzového.
Dal‰í klasické koncerty pfiedvede slavné

Panochovo kvarteto z Prahy (10. února
2009) a mladá nadûjná pianistka Karolína
Kubálková v sólovém recitálu v bfieznu.
Dvû jazzová odpoledne (soubory Jirky

Gorssmana a Drew Jureãky) doplní sérii
koncertÛ Nokturen v leto‰ní sezónû.
Za zvlá‰tní zmínku stojí listopadov˘

orchestrální koncert - nikoliv v kostele sv.
Václava, ale v Torontském centru pro
umûní v North Yorku, kter˘ je pofiádán k
dvacátému v˘roãí zhroucení komunismu
v Evropû, pádu Berlínské zdi a poãátku
sametové revoluce. Orchestr Torontské
filharmonie pod vedením dirigenta
Kerryho Strattona pfiedvede slavné dílo
Antonína Dvofiáka Stabat Mater a
SuchoÀovu Baladu pro orchestr. Po
loÀském velkém úspûchu Smetanovy Mé
vlasti k ãtyfiicátému v˘roãí PraÏského jara
bude tento koncert ojedinûlou pfiíleÏitostí
vzpomenout na v˘znamnou událost pfied
dvaceti léty.
MoÏná, Ïe by se patfiilo dát na program

devátou symfonii Beethovenovu, ale tu
hrál orchestr pfied rokem a pak, Dvofiák je
specificky ãesk˘ a i kdyÏ ‰lo o událost
celosvûtovou, pfiece jen ten Dvofiák pro
nás âechy je úÏasná hudba a pfiíleÏitost,
jak oslavit toto dÛleÏité v˘roãí. Dvofiákova

Stabat Mater není jen hudbou liturgickou,
ale prosvítá z ní s optimismus Ïivota a
hraje se pfii v˘znamn˘ch v˘roãích a pfii
zaãátcích ãi koncích rÛzn˘ch festivalÛ. V
Kanadû to bude jedin˘ koncert
pfiipomínající událost pfied dvaceti léty -
pád komunismu.
Pfiedplatitelé Nokturen mají tento koncert

zahrnut˘ v pfiedplatném, coÏ je v˘hoda,
protoÏe nebudou muset shánût lístky (za
vy‰‰í ceny) a mají zaji‰tûna místa jiÏ nyní.
Proto, milovníci hudby, máte ‰anci si
je‰tû pfiedplatit Nokturna za neuvûfiitelnû
nízkou cenu $ 155 na v‰ech osm koncertÛ,
vãetnû orchestrálního koncertu Stabat
Mater v listopadu.
Informace www.nocturnesinthecity.com

anebo na telefonním ãísle: 905/232-3092.
Podpofite ãeské a slovenské umûlce,

ãeskou kulturu v Kanadû a staÀte se
pfiedplatiteli Nokturen! Nebudete
zklamáni.

Milo‰ Krajn˘
***—-

25.8.2009

âSA do konce privatizace
neprodají Ïádn˘ majetek

Do konce privatizace nebudou âeské
aerolinie prodávat Ïádn˘ majetek. Po
vãerej‰ím jednání dozorãí rady spoleãnosti
to uvedl její pfiedseda Ivan Koãárník.

Situace âSA je sloÏitá. V leto‰ním prvním
pololetí jim ubylo meziroãnû témûfi deset
procent cestujících a ztráta se vy‰plhala na
1,83 miliardy korun. Dozorãí rada vãera
schválila krizov˘ plán, kter˘ jí pfiedloÏil
management. Podle nûj omezí âSA frekvenci
letÛ na fiadû evropsk˘ch linek. Zru‰í ty z nich,
o nûÏ nemají cestující dostateãn˘ zájem, i
dálkovou linku do New Yorku.

„Dali jsme managementu pouze pfiedbûÏn˘
souhlas k jednání o budoucím prodeji ‰esti z
padesáti letadel. Vzali jsme také na vûdomí,
Ïe bude propu‰tûno aÏ 860 zamûstnancÛ,“
sdûlil novináfiÛm Koãárník.

Pokud jde o mzdové náklady, platy v‰ech
zamûstnancÛ byly zmrazeny na úroveÀ roku
2008, coÏ letos umoÏní u‰etfiit 260 miliónÛ
korun.

Leteãtí mechanici, ktefií s tímto opatfiením,
odporujícím kolektivní smlouvû, nesouhlasili,
byli na jafie propu‰tûni. Brzy je vzhledem ke
zhor‰ujícímu se hospodafiení âSA budou
následovat i dal‰í ze 4600 zamûstnancÛ.
Celkem mÛÏe b˘t do bfiezna 2010 propu‰tûno
aÏ zmínûn˘ch 860 lidí.

„Zatímco pfied tfiemi lety byly v krizi âeské
aerolinie a kolem nás byla konjunktura, dnes
krize dopadla na vût‰inu aerolinek a bûhem
jediného roku zmen‰ila trh letecké dopravy o
dvacet procent. Proto musíme firmu
restrukturalizovat, pfiizpÛsobit realitû a
podmínkám trhu,“ zdÛvodÀuje krizová
opatfiení prezident âSA Radomír La‰ák.

Pod La‰ákem se nyní váÏnû rozhoupalo
kfieslo. Jeho odvolání poÏadují lidovci,
pfiedseda âSSD Jifií Paroubek a údajnû i
ODS.

„Pololetní v˘sledky âSA jsou tragické a
pan La‰ák se jako manaÏer neosvûdãil. Z
katastrofálního hospodafiení této letecké
spoleãnosti je tfieba vyvodit personální
dÛsledky,“ zdÛrazÀuje Paroubek. Podle
ministra financí Eduarda Janoty a ministra
dopravy Gustáva Slameãky, ktefií se
vãerej‰ího jednání dozorãí rady zúãastnili,
by v‰ak mûl La‰ák zÛstat ve funkci nejménû
do konce v˘bûrového fiízení, tedy do fiíjna.

Analytici pochybují, Ïe i tak razantní
opatfiení, jaká obsahuje krizov˘ plán, budou
staãit k tomu, aby se podafiilo za cel˘ leto‰ní
rok stlaãit ztrátu âSA na plánovan˘ch 361
miliónÛ korun. Vzhledem k tvrdému
konkurenãnímu boji si totiÏ aerolinky
nemohou pomoci zdraÏováním letenek, které
na nûkter˘ch linkách nekryjí ani provozní
náklady.

Proti chystanému ze‰tíhlení flotily ostfie
protestují piloti, kter˘ch se propou‰tûní také
dotkne. V minulém t˘dnu se dopisem obrátili
na premiéra Jana Fischera. PoÏadovali, aby
se v probíhající privatizaci âSA poãkalo se
zásadními opatfieními aÏ na pfiípadného
nového vlastníka. Tím spí‰e, Ïe âSA se v
rámci restrukturalizace uÏ zbavily
nákladového terminálu na leti‰ti v Ruzyni i
své stravovací sluÏby Air Czech Catering.

„Je v‰ak otázka, zda se státu podafií âSA
prodat,“ pochybují nejen piloti, ale i poslanec
Michal Doktor (ODS). Podle nûj by bylo lep‰í
privatizaci zastavit a odloÏit ji na pfiíhodnûj‰í
dobu. Ve v˘bûrovém fiízení zÛstal jen jedin˘
uchazeã - konsorcium ãeské Unimex Group
a nejvût‰ího tuzemského charterového
dopravce Travel Service, vlastnûného
Islanìany.

Je zfiejmé, Ïe prodej 91,5procentního podílu
státu v âSA nevynese pÛvodnû
pfiedpokládan˘ch 3,5 aÏ 5 miliard korun.
Pfiesto vláda nechce v˘bûrové fiízení zru‰it.
Podle premiéra Jana Fischera by v tom
pfiípadû hrozila arbitráÏ. Navíc stále zÛstává
moÏnost, Ïe pfii pfiíli‰ nízké nabídce vláda
nevyhlásí vítûze tendru.

Jifií Novotn˘
***
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Samotn˘ program nabízí fiadu lákav˘ch
titulÛ, jeÏ nemá na‰inec moÏnost
shlédnout v bídné distribuci. Do klidného
lázeÀského mûsta se nahrne tisíce lidí od
studentÛ, pfies politiky, aÏ po zlatou
mládeÏ, potkáváte koÏené televizní tváfie
i odvázané „umûlce z Prahy“. A mezi
hotelem Pupp, pocházejícím z doby belle
epoque konce 19. století, a socialistick˘m
lázeÀsk˘m betonem Thermalu pfiejíÏdûjí
pod ochrankou stárnoucí hollywoodské
hvûzdy, kvÛli nimÏ New York Times oznaãil
karlovarsk˘ festival za „v tom dobrém
slova smyslu Disneyland“.

OdváÏím se tvrdit, Ïe ãím je varská
událost roku skuteãnû svûtovû unikátní,
co nezaÏijete na Ïádném jiném festivalu,
je vzájemná blízkost zcela si odli‰n˘ch
svûtÛ. Kolem vstupu do Velkého kinosálu
potkáte znavené baÈÛÏkáfie, ktefií si
nedaleko postavili stan a shánûjí se po
alkoholu. Zatímco v luxusní restauraci o
pár metrÛ dál zasedá k veãefii nûjak˘
prezident s francouzskou hereãkou
Isabelle Huppertovou ãi s nejvy‰‰ími
manaÏery v âesku. Zahraniãní náv‰tûvník
je snadno okouzlen touhle neformálností
a hlasitostí, která tfieba nûmeckému
reÏiséru Andreasu Dresenovi pfiipomnûla
rockov˘ koncert. „Tady je nejlep‰í
publikum, jaké jsem kdy zaÏil,“ prohlásil
pfii uvedení komedie - karlovarsky vhodnû
nazvané - Whisky s vodkou. Pfiíbûh tohoto
filmu ve filmu se toãí kolem stárnoucí
hvûzdy, vyrovnávající se s hereck˘m
náhradníkem, jehoÏ nespolehlivé
primadonû nasadil producent do ‰tábu.

Zápolení se souãasností
O domácí kinematografii se letos v˘raznû

nemluvilo, v˘jimkou byl snad jen roztomil˘
záznam pfiedstavení hry Jifiího Suchého
Dobfie placená Procházka, kterou po více
jak ãtyfiiceti letech inscenoval Milo‰
Forman se sv˘mi syny Petrem a Matûjem.
Suchého poezii v‰ední banality a slovních
hfiíãek 60. let se v‰ichni tfii pokusili horko
tûÏko pfienést do jakési „nostalgické
souãasnosti“ - jak typické pro dne‰ní
ãeskou v kinematografii. Podobnû nejistû
ve skuteãnosti zasazené je vût‰ina na‰ich
filmÛ - od Hfiebejkov˘ch komedií aÏ po
novou Herzovu T.M.U. ãi „grebeníãkovské“
drama z komunistického kriminálu Klíãek
(pfiedûlané z 50. let do soudobého
mysteriózního thrilleru).

Mohlo by se zdát, Ïe v na‰em filmu není
vût‰ího nepfiítele, neÏ je souãasná doba -
pfiíli‰ rychlá, promûnlivá a tûÏce
uchopitelná, neÏ abychom v ní umûli
vyprávût pfiíbûhy. Porevoluãní generace
obtíÏnû hledají identitu transformované
spoleãnosti, zamrzlé mezi minulostí, jiÏ se
chceme zbavit, a budoucností, kterou
symbolizují iluze na‰ich elit, pfiedstírajících,
Ïe se mávnutím kouzelného pfiifiadíme k
vytouÏenému Západu. Smutné je, Ïe
podobnû jsou ãernobílé i na‰e
postkomunistické pfiíbûhy, které si
vyprávíme. Plácají se mezi konkrétní
aktualitou a nadãasov˘m podobenstvím.
Plavou v ãase a nakonec nejsou ani
jedním, ani druh˘m, zÛstávají banalitou.

Pfiesnû takov˘m byl koneckoncÛ i Pokoj
v Du‰i, snímek slovenské kinematografie
v hlavní soutûÏi - aãkoliv pod ním mûli své

podpisy i âe‰i. Mimochodem k silnému
zastoupení dûl na‰ich v˘chodních
sousedÛ ve Varech do‰lo náhodou - nikoliv
proto, Ïe by tam dozrál obrozen˘ film.
Nové plody spadly tak trochu z ãistého
nebe, lépe fieãeno z penûÏenky
kouzelného str˘ãka, kter˘ vysázel na stÛl
peníze. Film natoãil reÏisér televizních
estrád Vladimír Balko v produkci slovenské
firmy Forza Production House, která se
chopila i pofiádání ArtFilmu Trenãianské
Teplice. Producent Ján Kováãik oslovil
ãeského scenáristu Jifiího KfiiÏana a získal
stfiedoevropské herecké obsazení v ãele
s Attilou Mokosem, Romanem Luknárem,
Robertem Wieckiewiczem ãi Janem
Vondráãkem.

Jednoduch˘ pfiíbûh je umûle zasazen do
ilustrativních kulis stfiedního Slovenska,
jeho hospod i vesnick˘ch samot, kam se
navrací z vûzení ãtyfiicátník Tono, aby se
po boku své Ïeny a pfiátel pokusil o nov˘
zaãátek pfied lety pfieru‰eného Ïivota. V
krásné i drsné krajinû, stiÏené jakoby
odvûkou nespravedlností a letit˘mi vinami,
v‰ak musí zápasit nejen s pfiedsudky, ale
i star˘mi pastmi a dávn˘mi dluhy, aby
poznal to pravé pfiátelství i lásku. âertovo
kop˘tko receptu na divácky atraktivní film
spoãívá v tom, Ïe tenhle stfiedoevropsk˘
pfiíbûh mÛÏe mít dojemné, idylické
rozfie‰ení. Jin˘mi slovy, Ïe v‰ichni ti
provinilí lidé mohou v srdci ãisté pfiírody
najít odpu‰tûní a nadûji a smazat celou
minulost - vÏdyÈ uÏ jsme ji celou proÏili.

Pfiekvapením kategorie Na v˘chod od
západu byl slovensk˘ NedodrÏan˘ sºub
oÏivující skuteãn˘ Ïidovsk˘ osud Martina
Friedmana (dnes Petráãka), kter˘ ve sv˘ch
dûtsk˘ch letech unikl o vlásek transportu
do koncentraãního tábora - a to díky svému
fotbalovému umûní. âesk˘ praktik Jifií
Chlumsk˘ natoãil ve slovenské produkci
epos pro vût‰inového diváka, za nûjÏ se
ale nemusíte v kinû stydût.
Romantizovanou rekonstrukci okofienil
realistick˘m podáním scén a akãních
situací. Film vyniká pfiedev‰ím
neschematick˘mi detaily války, za nûÏ
ruãí koneckoncÛ sám (v Los Angeles stále
Ïijící) pan Petráãek.

Ve filmu sledujeme odyseu mladého
Martina, kter˘ je nucen se schovávat v
katolickém klá‰tefie, sanatoriu ãi mezi
partyzány 2. svûtové války a pfiitom v‰ude
tajit Ïidovsk˘ pÛvod. Pfiitom je v podstatû
prototypem dne‰ních teenagerÛ, od
minulosti jiÏ opro‰tûn˘ch, ktefií lépe
konvenují souãasnému divákovi a vnímání
minulosti jako uzavfiené kapitole 20. století.

Citlivost postsocialismu
I letm˘ podhled do festivalového

programu naznaãil, Ïe mnohem odváÏnûji
jsou do dne‰ní souãasnosti zakousnuty
filmy na‰ich sousedních zemí - Poláci
snad pod vlivem sociálních problémÛ
spoleãnosti, jeÏ zaÏila masivní exodus
mlad˘ch lidí za prací na Západ, Maìafii
nejspí‰e díky nastupující generaci filmafiÛ,
ktefií revoltují vÛãi sv˘m uãitelÛm a jejich
za‰ifrovan˘m umûleck˘m podobenstvím.

Pfiíkladem mÛÏe b˘t nevyrovnan˘ snímek
Ztracené ãasy (Utolsó ido˝k), kter˘ je
zasazen do prostfiedí beznadûjného
maìarského pohraniãí u Ukrajiny. Vesnice

je na plátnû zachycena sice chabû, spí‰
faktograficky, pfiesto se debutujícímu
Áronu Mátyássimu podafiilo naãrtnout
osud jednoho mladického ztroskotání. Film
mÛÏe pÛsobit eklekticky, na‰li byste v
nûm dramatickou hudbu, efektní kamerové
grify a thrillerové nápûvy. Autor vûdomû
sahá po namíchan˘ch Ïánrov˘ch
koktailech, s nimiÏ v‰ak vypráví ryze
syrov˘, velmi osobní pfiíbûh generace,
která bolestnû dospívá a poãítá ztráty.
Hlavní hrdina Ivan se Ïiví pa‰ováním
benzínu a uÏírá se samotou i
nespokojeností - tedy aÏ do okamÏiku,
kdy pfiichází o lásku a kdy je znásilnûna
jeho postiÏená sestra. Stále je‰tû kluk se
vzboufií proti gangsterÛm i zkorumpované
policii, stejnû jako proti spiklenectví
malomyslnosti a pocitu bezmoci, kter˘
zanechává spoleãenství v postrevoluãní
kocovinû.

Nemilosrdná válka pohlaví ne‰Èastn˘ch
osamûlcÛ, bloudících ulicemi Budape‰ti,
se odehrává zase v nového filmu György
Pálfiho Nejsem tvÛj pfiítel (Nem vagyok a
barátod). Více neÏ cokoliv jiného pfiipomíná
koncept, vÏdyÈ pfiíbûh vznikal bez daného
scénáfie. Stojí na improvizaci a líãí
zauzlené vztahy dne‰ních tfiicátníkÛ, které
do sebe bolestnû naráÏejí sv˘mi osudy,
podvádûjí se, ubliÏují si. ReÏisér vybral
dvanáct v podstatû nehercÛ s vlastními
pohnut˘mi osudy, jeÏ mûli tak trochu sami
pfiedstavovat na plátnû. Vznikla depresivní
bilance jedné politicky i sociálnû vyhofielé
generace, jeÏ neumí pospolu Ïít. Propadla
sobectví, sexuálnímu zabíjení ãasu ãi
nedohledné, vyprázdnûné svobodû.

Realitu polského pohraniãí, stiÏeného
prostitucí i nezamûstnaností ukázal i
znám˘ filmafi Robert Glin´ski. Jeho SviÀky
(Âwinki) jsou dûti postsocialismu,
ovládané vidinou penûz ãi hadrÛ z
nûmeck˘ch obchoìákÛ, které za
‰usÈákové bundy, mobily ãi zlaté fietízky
‰lapou s nûmeck˘mi zvrhlíky.

V první fiadû je trochu podivné, pokud
autor úspû‰ného dûtského filmu, jak˘m
byl pfied lety snímek Ahoj Terezko,
„nedospûl“ ke vzrostlej‰ím tématÛm neÏ
je dospívání. Navíc pfiíbûh mladého
‰koláka zbaveného pfiedãasnû iluzí, kter˘
se nechá lapit do pasti prostituce, aby si
kupoval lásku své vrstevnice, uÏ zavání
schematismem. A to nejen díky
nepravdûpodobnému konci, kdy kluk
pfievezme gang prostitutÛ, nebo záplavû
povrchního ‰untu, kter˘ zaplaví v˘chodní
svût. Dobfie patrny jsou tu kulisy
postsocialismu a jeho jaksi fale‰nû
restartované, stále nemocné spoleãnosti
- tedy alespoÀ v podobû, jak si ho
zobrazujeme. Vedle opr˘skan˘ch domÛ
tu stojí luxusní mafiánské vozy, zamrzl˘
spoleãensk˘ Ïivot se odehrává v hospodû
ãi na diskotéce, mámy kfiiãí z kuchynû,
tátové rezignovanû civí na televizi a v‰ichni
se smaÏí ve staronovém pocitu
bezmocnosti.

Je‰tû smutnûj‰í divadlo urbanistické
beznadûje, v níÏ se pitvofií nejrÛznûj‰í
chlopi, outsidefii, narkomani, skinheadi,
rasisti, gothici a zoufalci, se na‰li v dost
nezralém snímku âervená a bílá (Wojna
polsko-ruska) Xawera èulawského,

mimochodem syna slavného reÏiséra. Ten
se chopil adaptace generaãní spisovatelky
Doroty MaÊowské, aby ilustroval pfiíbûh
ranafie a nácka Siln˘ho, jehoÏ opustí dívka
Magda, naãeÏ on se sblíÏí se satanisticky
orientovanou naivkou (!) Angelou. Jejich
zbûsilé putování mezi dal‰ími
zkrachovanci, stejnû jako zufiivé pokusy o
vzájemné sblíÏení v dne‰ním sídli‰ti
skládají kfieãovit˘ v˘kfiik - ale ãeho vlastnû?
Bolesti? Protestu? Odmítnutí jedné
podoby svûta? DrsÀácké pózy? MoÏná
v‰eho najednou?

âervená a bílá není podafien˘ film, ale
jeho neúspûch stejnû tak dokumentuje
peripetie obtíÏného hledání
postsocialistické citlivosti. Stále se
pot˘káme s ãernobíl˘m vidûním svûta,
které zÛstává dûdictvím naru‰ené
spoleãnosti i minul˘ch rozervan˘ch osudÛ.
Hrdinové tûchto pfiíbûhÛ jsou spí‰e
karikaturou, ale i svûdectví o tom, jak moc
jsme se ztratili v realitû a pfii‰li o kontakt se
skuteãností. S nimi se dívat na svût,
znamená b˘t slep˘, Ïít pouze mezi
pfiijímáním a odmítnutím, ãistou láskou a
nenávistí.

Kdysi staãilo autenticky zapisovat, co se
dûlo za normalizace, za doby
vyÏadovaného blbismu kolem, kdy nebylo
o nepfiíteli pochyb. Nic nemohlo b˘t
pravdivûj‰í neÏ takov˘ záznam umûlé
ideologické skuteãnosti. Nynûj‰í svût je
ale mnohem zastfienûj‰í a znejasnûn˘.
VyÏaduje od autora metaforu, nadsázku,
aby na‰el klíã k pochopení. V‰echny ty
radovánky zkrachovalcÛ z periférií jsou
stále je‰tû drsnû roztomilé, ale uÏ
nepfiedstavují více neÏ v˘kfiik bezmoci, z
nûhoÏ v lep‰ím pfiípadû vzniká groteska k
pobavení. Z pohledu na filmové v˘tvory
na‰ich krajin se mÛÏe zdát, Ïe jsme v
takovém divadle zdomácnûli. Patfií k
postkomunismu, v nûmÏ si stereotypnû
pojmenováváme svût - mezi nenávidûnou
minulostí a iluzorní budoucností.

Na závûr
A pfiece... jste mohli jednu v˘jimku z

leto‰ního stfiedoevropského programu
karlovarského festivalu najít. Byl jím film
Michala Rosy Prasklina (Rysa), vyprávûjící
souãasné drama stárnoucí profesorky,
která pojme stra‰livé podezfiení. Co kdyÏ
se s ní manÏel kdysi seznámil proto, aby
mohl sledovat jako agent tajné
bezpeãnosti jejího otce. Co kdyÏ... JenÏe
od té doby ubûhl cel˘ Ïivot, tehdej‰í svûdci
jsou dávno mrtví ãi senilní. ManÏelé spolu
vychovali dceru, proÏili v‰echno, co se
dalo - ona jako malá domácí „královna“,
on jako peãující manÏel. Jak teì rozsoudit
tragédii, kterou ze sebe opoÏdûnû „dáví“
minulost? Jak fie‰it dávné viny?

Film nedává Ïádné snadné odpovûdi,
natoÏ aby kádroval ãi soudil. Zajímavé
drama odli‰ného pohledu na vyrovnávání
se s minulostí naãrtává spí‰e onu hlubokou
propast, která se skr˘vá pod na‰ima
stfiedoevropsk˘mi nohama. âím více do
ní ãlovûk padá, tím vidí, jak je takové
poctivé zúãtování stra‰idelnû obtíÏné. A
jak je i ná‰ svût sloÏit˘ a vyÏaduje poctivûj‰í
- nikolik ãernobíl˘ pohled.

Michal Procházka-Praha
(redaktor pfiílohy Salon - Právo)

***

44. roãník karlovarského festivalu v pohledu stfiední Evropy
Postsocialistická karikatura

aneb Stále se díváme na svût ãernobíle
Îádná dal‰í kulturní událost nedovede ovládnout ãesk˘ mediální prostor tak jako zkraje léta karlovarsk˘ filmov˘ festival. Kolem prvního t˘dne prázdnin - letos se akce
konala od 3. do 11. ãervence - se mluví jen o nûm. Mnozí publicisté snaÏivû chválí, opakují hvûzdná kli‰é ãi jen rozpaãitû pfie‰lapují nad tím, ãím je festival tak v˘jimeãn˘,
Ïe se stává nepominutelnou spoleãenskou událostí. Jestli jsme opravdu tak kulturním národem? âi zda jde o úspû‰n˘ recept obrovského podniku, kter˘ navíc hájí státní
pokladna i sponzofii energetického âEZu?

Cinema
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nabízí pokraãování oblíbeného
programu vÏdy na tfii komediální
témata s populárním Miroslavem

Donutilem v hlavní roli na jednotliv˘ch
DVD

3+1 S M.DONUTILEM XI. - HYPOCHONDR
Tfii komediální povídky na téma, které není tak neobvyklé a v kterém záfií

opût M. Donutil. Povídky: Pokr˘vaã, Uklízeãka, Vala‰sk˘ kroj. V reÏii
M. Soboty dále hrají J.Schneiderová, S.Sta‰ová, D.Batulková,

S.Norissová
3+1 S M. DONUTILEM  XII. - INZERÁTY

Tfii povídky na téma “inzeráty” Inzeráty jsou nekoneãné téma a uÏ nyní
víme, Ïe se k nûmu je‰tû vrátíme. Vzorek inzerátÛ, kter˘ pro vás vybral

autor tohoto 3 plus 1, vám nabídne pfiíbûh inzerátu na uklízeãku, na
pokr˘vaãe a na ztracen˘ vala‰sk˘ kroj. V reÏii Ondfieje Kepky hraji dale

S.Valentová, Z.Adamovská, E.Balzerová, J.·vandová, P.Zedníãek aj.
3+1 S M.DONUTILEM XIII. - OTCOVÉ A SYNOVÉ

Komediální triptych s prémií na téma Otcové a synové. Miroslav Donutil
se v nich objeví jednou jako roztrÏit˘ profesor Horn, potom jako

nesnesiteln˘ podnikatel Bauer a nakonec jako trestající otec i trestan˘ syn
v jedné osobû Mendel. V reÏii F.Filipa dale hrají L.Kostelka.

T.Medvecká, L.Vychodilová, M.Madûriã, E.Holubová, V.Postráneck˘,
J.Molavcová, L.Vondráãková, M.·plechtová a dal‰í.

3+1 S M.DONUTILEM XIV. - OTCOVÉ A DCERY
Tfii komedie s prémii na téma Otcové a dcery. V úsmûvn˘ch moralitách

reÏiséra ZdeÀka ·varce zosobÀuje Miroslav Donutil rÛzné typy
souãasn˘ch muÏÛ, zapleten˘ch do pracovních i generaãních konfliktÛ.
Názvy jednotliv˘ch ãástí: 1.Stella Negro, 2.Paternita, 3.Majordomus.

Hrají T.Pauhofová, M.Dejdar, H.Ma‰líková, L.Vondráãková,
J.Hru‰insk˘, M.Táborsk˘, V.Hybnerová.

3+1 S M.DONUTILEM XV. - HOUBA¤I
Tfii komedie s prémii na téma Houbafii. Komediální triptych s houbafiskou

tematikou a prémií. Názvy jednotliv˘ch ãástí: 1.Houbafisk˘ pes, 2.Gun
Hill, 3.âtvrt˘ odboj. V reÏii Z.Zemanové dále hraji T.Matonoha,

V.Hybnerová, M.My‰iãka, V.Vydra, J.Skopeãek, L.Lipsk˘, V.Brabec,
D.Matásek, B.Navrátil, J.Krampol aj.

***

Podporujte legální obchod!

7.8.2009
PlzeÀ. Mûsto hfiíchu

PlzeÀ-Lidovky-pátek/Milan Vidlák-Je to
nejkosmopolitnûj‰í místo   v republice. Do
tamûj‰ích továren proudí tisíce cizincÛ. Ale
místo aby se mûsto piva  a prÛmyslu stalo
reklamou na globalizaci, mûní se v Divok˘
v˘chod.
Byl to trochu thriller. Chvíli poté, co ná‰

fotograf udûlal pár snímkÛ na plzeÀské
cizinecké policii, pfiijela dodávka s dvaceti
ostr˘mi ukrajinsk˘mi hochy a jejich
mafiánsk˘m bossem. A zaãali se vyptávat.
Tedy na‰tûstí ne pfiímo nás, my uÏ jsme v tu
dobu hodnû rychle ujíÏdûli pryã… Pfiijde
vám absurdní, Ïe novináfii prchají z policejní
sluÏebny, pfied kterou na nû ãíhají ‰éfové
podsvûtí? Nejsme v Afghánistánu, ale v
Plzni. Mûstû, kde vznikl stát ve státû.
V‰echno to zaãalo docela nevinnû. A

nadûjnû. Investofii ze Západu si v Plzni
podávali dvefie a díky systému pobídek a
daÀov˘ch úlev tu vznikla nejvût‰í prÛmyslová
zóna v zemi. âe‰i dostali práci v továrnách
a nekvalifikovaná místa, o která nemûli
zájem, obsadili levní dûlníci z V˘chodu. Díky
tomu se z Plznû stalo nejkosmopolitnûj‰í
mûsto, kde na 167 000 obyvatel pfiipadá dle
odhadÛ asi 30 000 cizincÛ. To, co se zpoãátku
jevilo jako reklama na globalizaci, se v‰ak
stává dÏunglí, kde vládne právo silnûj‰ího.
A to kvÛli pavuãinû korupce sahající od
plzeÀsk˘ch úfiadÛ aÏ na ãeské   ambasády
v Kyjevû ãi Hanoji. Jednodu‰e fieãeno: v
Plzni Ïijí tisíce lidí bez základních lidsk˘ch
práv, na kter˘ch vydûlává mafie za
nev‰ímavosti ãi dokonce podpory místní
správy. OtrokÛ je ãím dál víc, otrokáfii z nich
mají ãím dál vût‰í zisk a za ten si z Plznû
ukrajují ãím dál vût‰í díl.
Mlad˘ Ukrajinec Viktor pfiijel do âeska v

lednu. Za vízum, cestu a pracovní povolení
dal 3 tisíce dolarÛ. KvÛli zavedené síti
„zprostfiedkovatelÛ“, jíÏ se podrobují v‰ichni
jeho krajané, ani nepfiem˘‰lel o tom, Ïe by
se sem dostal legálnû. Ostatnû pfiijel v dobû
krize, kdy továrny omezují provoz a práce
pro nové  dûlníky není, takÏe by pracovní
povolení správnû dostat nemûl. Ale slovo
„správnû“ ãi „podle práva“ nepatfií mezi ty,
které by se zahraniãní dûlníci v âesku museli
uãit.
Viktora ubytovali jeho zprostfiedkovatelé v

jednom z bytÛ, kter˘ jim patfií. Pokojík sdílel
se ãtyfimi lidmi ve stejné situaci. Mûl za nûj
platit tfii tisíce, ale kde je vzít? Musel si pÛjãit,
samozfiejmû od zprostfiedkovatelÛ, které
mÛÏeme dál smûle naz˘vat mafiány. Teì se
na nich stal zcela závisl˘m, a o to také ‰lo.
Teì ho mohli posílat na brigády po cel˘ch
západních âechách i do Prahy, se slibem
100 korun na hodinu. V‰echny peníze ‰ly
ale na dluh za bydlení a Viktor nedostal nic,
jen zálohy na jídlo, coÏ dûlalo pûtistovku na
14 dní. Teì dfie prostû zadarmo na stavbách
ãi ve skladech. Samozfiejmû bez smlouvy a
poji‰tûní. Stejnû jako ostatní cizinci „bez
práce“. Kdyby chtûl pfiejít ke konkurenãním
mafiánÛm nebo si najít práci sám, dopadl by
nejspí‰ jako Andrej. Andrej se k podobnému
kroku odhodlal a z muãení dvou goril, sv˘ch
krajanÛ, se vzpamatovává je‰tû teì.
KdyÏ jsem psal v listopadu ãlánek o tom, Ïe

pracovní agentury propou‰tûjí tisíce cizincÛ,
a ti kvÛli astronomick˘m úplatkÛm, jeÏ
zaplatili za víza, nebudou mít ani na cestu
domÛ a zÛstanou na ulici, ponûkud jsem se
spletl. Mafiánsko-úfiednická chobotnice totiÏ
rozhodnû nehodlá pfiijít o své zisky. V
programu dobrovoln˘ch návratÛ odjel jen
zlomek cizincÛ.
Kde je ale ten zbytek? fiíkal jsem si. Po

nûkolika dal‰ích náv‰tûvách Plznû a
rozhovorech s desítkami gastarbeitrÛ pfii‰la
prostá odpovûì: ti lidé stále pracují, ãasto
dokonce ve stejn˘ch továrnách, odkud je
propustili. S jedin˘m rozdílem - dûlají úplnû
zadarmo. Nevûfiíte? Tak tam bûÏte! Ukrajinci,
Mongolové a Vietnamci zaãínají b˘t tak

zoufalí, Ïe na rozdíl od dfiívûj‰ka, kdy drÏeli
ústa a krok, vám to klidnû poví.
KdyÏ propukla krize a naplno se provalilo,

jak pracovní agentury oÏebraãují dûlníky z
ciziny, stát zavedl aspoÀ minimální kontroly.
Úfiady práce dostaly pokyn nevydávat
agenturním zamûstnancÛm nová pracovní
povolení a stará prodluÏovat pouze „s
ohledem na situaci na trhu práce“, neboÈ na
uvolnûn˘ch místech pr˘ budou pracovat
âe‰i.
PlzeÀsk˘ úfiad si ale pokyn vyloÏil dost

svéráznû. Agentury dodávající lidi do továren
sice opravdu nedostávají pracovní povolení,
ale na druhé stranû zprostfiedkovatelé spolu
s úfiedníky vyuÏívají díry v zákonû a místo
pfies agenturu zamûstnávají Ukrajince ãi
Vietnamce pfies takzvaná druÏstva. A tûch
je v Plzni víc neÏ 100 a nikdo je nekontroluje.
V˘sledek? I v dobû krize poãet cizincÛ roste.
Agentury dováÏejí do továren nové Slováky,
Poláky, Rumuny ãi Bulhary, neboÈ ti jako
obãané EU Ïádné povolení nepotfiebují. A
Ukrajinci, Vietnamci ãi Mongolové se stávají
- poté, co za to zaplatí - druÏstevníky nebo
rádoby podnikateli. Zkrátka místo aby byli
zamûstnáni pfies agenturu, jsou zamûstnáni
pfies druÏstvo. JenÏe protoÏe práce je ménû
a oni nemají ani na základní Ïivobytí, musejí
si od mafiánÛ pÛjãovat. A tím se zavazují
pracovat pro nû, v podstatû zadarmo, na
spoustu let   dopfiedu. Mnozí Vietnamci ãi
Mongolové by tak radûji i odjeli zpátky domÛ,
aã budou ãelit poníÏení a hnûvu za to, Ïe v
cizinû neuspûli, kdyÏ se na jejich cestu
sloÏila celá rodina.
JenÏe odletût domÛ, to není jen tak. Aby se

cizinec mohl pfiihlásit do návratového
programu ministerstva vnitra, potfiebuje
dostat v˘povûì. Aã byl propu‰tûn z továrny
tfieba uÏ v lednu, je zamûstnancem agentury
a ta ho neodhlásila. TakÏe musí dát úplatek
své agentufie, aby mu dala v˘povûì, a pak
pfiípadnû dal‰í úplatek, aby ho nechala
pfiihlásit se do návratového programu.
A to jsme mluvili jen o cizincích, co jsou zde

legálnû. Pokud cizinec uÏ dfiíve z úplatkového
kolotoãe vypadl a stal se nelegálem, do
návratového programu nemÛÏe a na cestu
po vlastní ose nemá. Vût‰inou doufá, Ïe se
nûjaká práce najde a jeho dluh se alespoÀ
sníÏí. Jediná cesta v‰ak je... zase mafie.
Udûlat v Plzni z nelegála legála není zase
tak sloÏité. Stojí to ale skoro 40 tisíc. Podle
nûkter˘ch UkrajincÛ jsou nejdraÏ‰í nové pasy
- prodávají se ve dvou noãních barech v
centru aÏ za 1500 dolarÛ.
A co ti, ktefií se nedokáÏou „vykoupit“ a

pfied plzeÀsk˘mi mafiány utéct domÛ nebo
dál na Západ? Byli prodáni do druÏstev, v
cenû zhruba 3 tisíc korun „za kus“. Obãas
práce není, to pak jen sedí na ubytovnách a
pfiem˘‰lejí, za co koupit jídlo. „Buì dáváme
vûci, které jsme si pfiivezli z domova, do
zastavárny, nebo si pÛjãujeme od
pfiíbuzn˘ch, od sebe navzájem, od lichváfiÛ,
jak to jen jde,“ vysvûtluje Mongolka Saran.
Mafiáni ale nyní tyto lidi z ubytoven houfnû
pfiesouvají do bytÛ, které jim patfií, neboÈ
tam nehrozí kontroly cizinecké policie.
Nejv˘znamnûj‰í pfiíjmy mají mafiáni vedoucí

agentury nebo druÏstva, která vzájemnû
„spolupracují“. Zhruba jednou za ãtyfii mûsíce
si prohodí své otroky, které pak v‰echny
zkasírují o nové ãtyfimûsíãní povolení. „Na‰i
bossové nám dávají nesmyslné pokuty, ani
nevíme za co. KaÏd˘ mûsíc nám strhávají
20-30 hodin toho, co jsme odpracovali,“
vypráví Mongol Bátar, jenÏ pracuje pro jedno
z druÏstev. Ukrajinec Oleg ho doplÀuje: „Ze
17 tisíc, které máme vydûlat, nám strhávají
a strhávají, aÏ nám zbydou tak tfii tisíce.“
Které ov‰em padnou na bydlení. Podle Olega
si pokuty dûlí mafiáni s mistrem v podniku.
Platí se tfieba i 2500 korun za fiktivní adresu,
a tak není v˘jimkou, Ïe je v jedné garsonce
hlá‰eno 150 lidí, coÏ ale v Plzni nikdo
nekontroluje.
Oleg pracuje v jisté velké potravináfiské

firmû, kde musejí mít dûlníci zdravotní prÛkaz.

Jeho zafiízení stojí na úplatcích zhruba 2000
Kã. Dûlníci ale doktora ani nevidûli. V
potravináfiské firmû tak mÛÏe klidnû pracovat
nûkdo tfieba se Ïloutenkou. Kontrola Ïádná.
Stejné je to se zdravotním poji‰tûním. K
doktorovi tito lidé nechodí, prostû jen mají
kartiãku poji‰tûnce, kdyby pfii‰la kontrola z
cizinecké policie. Jak je to moÏné? Podle
dÛvûryhodného zdroje, kter˘ pÛsobil v jedné
z agentur, jde o obvykl˘ trik. Agentura ãi
druÏstvo cizince pfiihlásí, ten dostane
kartiãku, do mûsíce ho ale zase odhlásí.
Kartiãka mu v‰ak zÛstane a policii
nenapadne si její platnost na poji‰Èovnû
ovûfiit. Stát tak nepfiichází jen o danû z práce
tûchto dûlníkÛ, ktefií jsou nuceni dûlat
naãerno, ale tratí i na zdravotním poji‰tûní.
V Plzni tedy Ïijí lidé, ktefií nemohou jít k

doktoru, ani kdyÏ jsou nemocní, a nemocní
chodí samozfiejmû i do práce. Kdyby pfiece
jen nûkdo onemocnûl tak, Ïe by do práce
nemohl, vyplatí se mafiánÛm zaplatit u
doktora hotovû. VÏdyÈ jim to stejnû strhnou
z v˘platy.
To, Ïe dûlají zadarmo, ale není pro dûlníky

zdaleka to nejhor‰í. „Jsou to rasisti. Pofiád
nás poniÏují a nadávají nám,“ zoufá si Bátar.
V˘jimkou není ani sexuální zneuÏívání. O
perverzitách jednoho z vedoucích
pfiedstavitelÛ jisté plzeÀské firmy kolují mezi
gastarbeitry legendy. „KdyÏ je nûjaká dívka
pûkná, je prostû pouÏita. Zabalí se mu do

igelitu jako dáreãek,“ plakala Mongolka, která
s ním mûla tu ãest. Na policii by ale za
Ïádnou cenu ne‰la, nevûfií nikomu. Nedávno
odjela pfies známé do ciziny a s âeskem uÏ
nechce mít nic spoleãného.
Procházíte-li Plzní ve dne, vypadá klidnû.

Do továren nevidíte, na ulici potkáváte nic
netu‰ící domorodce, ktefií v klidu nakupují ãi
popíjejí kafe. Ale veãer máte náhle dÛsledky
té mafiánské chobotnice pfied oãima. V parku
u autobusového nádraÏí postávají napfiíklad
Vietnamci a prodávají drogy. Dealery se
zlat˘mi fietûzy neãekejte - jsou to pfiesnû ti
jedinci, které uÏ mafiánsk˘ systém vyvrhl a
nemÛÏou pracovat ani zadarmo. Ale na
dluhy si vydûlat musí, jinak skonãí s
podfiíznut˘m krkem. Pfied nedalekou hernou,
kde se dojednávají k‰efty, postává nûkolik
luxusních ãern˘ch vozÛ mafiánÛ. A pod
mostem, v dífie kousek nad fiekou, spí
vietnamská rodina, která neví, kudy kam.
PlzeÀ není v˘jimka. Je to jen centrum

prÛmyslu, a proto jsou zde problémy vidût
nejvíc. Stejn˘ otrokáfisk˘ systém funguje i v
jin˘ch mûstech. Podle policie ov‰em v âesku
obchod  s lidmi a vykofiisÈování nebyly
prokázány.
(Jména dûlníkÛ byla kvÛli jejich bezpeãnosti

zmûnûna.)
milan.vidlak@lidovky.cz

***
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Oprávnûná lamentace?
Po ãtyfiiceti letech Ïivota v Kanadû, která nás v roce
1968 pfiijala zpÛsobem, jak˘ zasluhuje neÏ ocenûní,
Ïivota vcelku spokojeného, umoÏÀujícího nám poznat
trochu svût v dobách, kdy to z na‰í domoviny nebylo
moÏné, docházím v poslední dobû deseti, dvaceti let, k
celkem smutnému konstatování, Ïe tato zemû ustupuje,
dobrovolnû nebo i z jin˘ch dÛvodÛ, z b˘valého
znamenitého postavení mezi vyspûl˘mi, svobodn˘mi,
demokratick˘mi západními  zemûmi. Dovoluji si
odmítnout  uklidÀující argument o tom, Ïe aÈ tak ãi onak,
je mnoho zemí, kde je nesrovnatelnû hÛfi. Je to pravda,
ale není to dostateãn˘ argument k tomu, nevidût a
nepozorovat jisté zmûny, které ne právû poznamenávají
blaho a reputaci Kanady. A to navzdory snad
provûfien˘m faktÛm, Ïe v této dobû ekonomick˘ch
neduhÛ, kupfi. kanadské bankovnictví je hodnoceno
jako jedno z nejlep‰ích, coÏ je zpráva pfiíjemná. JenÏe,
banky nejsou, aã dÛleÏité, v‰ím, co pfiedstavuje blaho
a prosperitu zemû. Dnes a v budoucnosti.
Proã Kanada, zemû veliká a pfiírodou obdafiená, není

na samém v˘sluní mezi ostatními vyspûl˘mi zemûmi?
TáÏi se tak navzdory obãas  sdûlovan˘m  hodnocením
znamenitosti této zemû. A tu, vycházeje neÏ ze sv˘ch
zcela osobních poznatkÛ a zku‰eností,  nemohu se
ubránit pocitu, Ïe Kanada je zemí, která, snad
neschopností sv˘ch demokraticky zvolen˘ch politikÛ,
nevyuÏívá zdaleka sv˘ch moÏností. UÏ jenom její veliké
pfiírodní bohatství je darem, jakého se od pfiírody velmi
mnoha jin˘m zemím nedostává (s v˘jimkou Afriky, kde
ale docela jiné dÛvody neumoÏÀují moÏnou prosperitu)
a jehoÏ vyuÏití nepochybnû by upevnilo b˘valé dobré
postavení Kanady mezi vyspûl˘mi státy.
âím je dnes, v moderní dobû, tato druhá nejvût‰í zemû

svûta, v˘jimeãná ba fenomenální?
Co vyrábí a ãím se proslavuje na mezinárodním trhu?

Umûlé rameno v kosmické lodi? Jistû, znamenitá to
vûc, ale je tomu uÏ ponûkud dávno, co bylo instalováno.

Jak zemi prospívá zmûna v poÏadavcích kladen˘ch na
kaÏdého zájemce o imigraci do Kanady dnes ve srovnání
s minulostí? PoÏadavek asimilace a pfiijetí zákonÛ a
zvyklostí zemû,  v níÏ se imigranti rozhodli Ïít, se
rozpl˘vá  v poÏadavcích diverzity a multikulturalismu,
aã situace se zdá b˘t mírnûj‰í v problémech, jaké
Spojen˘m státÛm americk˘m jiÏ pÛsobí a bude je‰tû
zpÛsobovat masivní imigrace mexická, z veliké ãásti
ilegální. O tom, kromû jin˘ch zdrojÛ, informuje
zasvûcenû kniha P. J. Buchanana (viz zmínûná literatura
na konci textu).
Shora zmínûné rozladûní s trendem, jak˘m se Kanada

ubírá, pochází jen z mojí hlavy. Dostal jsem ale k Svátku
otcÛ od syna knihu Mel Hurtinga, v˘znaãné to kanadské
osobnosti, The Truth About Canada. Bez ohledu na
jeho inklinaci k liberalismu, coÏ je z knihy zfiejmé,
vychází v podstatû ze sdûlení  Statistického úfiadu
Kanady a informací Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj (Organization for Economic
Cooperation and Development - OECD) pro 30
vyspûl˘ch zemí coÏ pak zahrnuje údaje o poãínání
mnoha z tûchto vyspûl˘ch kapitalistick˘ch zemí v
porovnání se situací v Kanadû. Napfi: zdravotní péãe,
kanadská sociální politika, zamûstnanost a
nezamûstnanost, welfare, imigrace, platy, rozdûlování
pfiíjmÛ,  rozdûlování bohatství, investice
velkopodnikatelÛ, v˘zkum a rozvoj, produktivita, v˘roba,
danû korporací, danû personální, automobilov˘ prÛmysl,
konkurenceschopnost, vzdûlání, kultura, sdûlovací
prostfiedky, cizí investice, vlastnictví a jeho kontrola.
Aã sám mám jisté pochybnosti k datÛm Statistického

kanadského úfiadu (ty plynou z jeho informací o tom, Ïe
zloãinnosti v Kanadû ub˘vá, s ãímÏ mohu sotva souhlasit
pfii témûfi denní ãetbû místních novin The Vancouver
Sun nebo The Province), autor knihy je natolik váÏen˘
a solidní, Ïe i kdyÏ v‰e v jeho knize uvedené mohl bych
korigovat pomysln˘m koeficientem  správnosti tfieba 80
procent, jeho sdûlení jsou více neÏ podporující moje
shora uvedené pocity a pozorování.
V podstatû ve v‰ech uveden˘ch hodnoceních je místo

Kanady mezi vyspûl˘mi zemûmi a zemûmi EU aÏ
pováÏlivû vzdálené hodnocení nejãelnûj‰ímu. Na
stupnici od nejkladnûj‰ího k nejbídnûj‰ímu je její umístûní
ve valné vût‰inû uvádûn˘ch  parametrÛ kolem ãísla 14
aÏ 25,  s v˘jimkami dvou nebo tfiech míst mezi prvními
pûti. Mnohé v˘sledky pokud jde o ekonomii jsou
porovnány procentem nákladÛ vynaloÏen˘ch na to ãi
ono odvûtví v pomûru k GDP (Gross Domestic Product
t.j. celkového objemu v˘roby zboÏí a sluÏeb). Kde nejde
o ekonomické faktory, jsou uvedena jiná hlediska.
Zmínûná kniha je obsáhlá (374 stran) a není prakticky
moÏné, abych uvedl více, neÏ nûkolik hodnocení na
ukázku. Tedy:
Zdravotnictví  - poãet lékafiÛ v Kanadû na 100,000

obyvatel 214, Kuba 591, USA 549, Belgie 449, Estonsko
448, ¤ecko 438, Rusko 425. I âR má pfies 300 lékafiÛ
na 100,000 obyvatel.
Platy - ze 17 hodnocen˘ch vyspûl˘ch zemí jsou v

jedenácti platy spolu se soc. pfiíspûvky vy‰‰í, neÏ je
tomu v Kanadû.
Rozdûlování bohatství - rozdíl mezi vrstvou 10 procent

nejbohat‰ích a deseti procenty nejchud‰ích se neustále
zvy‰uje. Zatímco onûm dolním deseti procentÛm se v
rozmezí let 1984 aÏ 2005 zv˘‰il roãní pfiíjem o 7,500
dolarÛ, pfiíjem nejbohat‰ích deseti procent se za stejné
období zv˘‰il z 535,000 dolarÛ na 1,194,000 dolarÛ.
V˘zkum a rozvoj - mûfieno poãtem patentÛ

registrovan˘ch kanadsk˘mi odborníky na milion
investovan˘ do v˘zkumu a rozvoje, Kanada je na 26.
místû. âísla: Japonsko 874, Kanada 35. Situace se
valnû neli‰í ani v jin˘ch oborech snaÏení, neuveden˘ch
zde s ohledem na omezen˘ prostor tûchto novin.
Nejsmutnûj‰í ale je, Ïe pokles nastal aÏ v posledních 10
- 15 letech.
Zahraniãní investice v Kanadû - autor informuje, Ïe

v rozporu s pfiáním vût‰iny KanaìanÛ jejich vlády, bez
rozdílu zda liberální nebo konzervativní, si poãínají v
tomto ohledu   v porovnání s mnoha vyspûl˘mi zemûmi
vãetnû âeské republiky podstatnû hÛfie.
Mohu je‰tû v krátkosti dodat: Ná‰ syn se po ãtrnácti

letech pÛsobení v USA u dvou v˘znaãn˘ch firem (Du
pont a GE) vrátil do Kanady, neboÈ jeho ãeská manÏelka
se do Spojen˘ch státÛ vystûhovat nechtûla. Po dvou
letech jeho pÛsobení u v˘znamného kanadského ústavu
bohuÏel smutnû konstatuje, Ïe Kanada v posledních
letech skuteãnû ztrácí na pÛvodní znamenité úrovni a
prestiÏi.
Îel, v knize M. Hurtiga jsem nena‰el radu jak to zmûnit,

jen konstatování stavu. Nemohu to ov‰em napravit ani
já ani vydavatel tohoto periodika. Mohu se jenom
dom˘‰let dÛvodÛ, proã k tomu ústupu ze slávy Kanady
do‰lo a nadále dochází. V podstatû jsem svÛj názor
sdûlil uÏ na poãátku úvahy. K tomu snad jen mohu
dodat: MoÏná, Ïe je to nedostatek odvahy na‰ich
(kanadsk˘ch) politikÛ, nejspí‰ ovlivnûn˘ch strachem
ze ztráty volebních hlasÛ, jehoÏ sloÏení  je dnes jiné neÏ
pfied tfiiceti lety.
A nûkdy mám pocit, Ïe kanadské obãanstvo, snad

podvûdomû a to i ve chvíli, kdy ani v USA není na rÛÏích
ustláno, vûfií, Ïe strejda Sam to nakonec v‰echno brzy
vyfie‰í i pro nás, obyvatele Kanady, ktefií ãas od ãasu se
tak rádi distancujeme od v‰eho amerického.
Zapomínáme ale na to, Ïe bez velikého souseda by
nám asi bylo hÛfi.
âto dûlaÈ? napsal rusk˘ klasik. Nevím. Snad jenom

respektovat více fakta a skuteãnosti bez ohledu na
jakoukoli ideologii... ta vût‰inou nestaãí na onen selsk˘
rozum, ãi po zdej‰ím common sense ...
Doporuãená literatura: M.Hurtig: The Truth About

Canada, McCleland & Stewart Ltd., 2008
P.J.Buchanan: State of Emergency, Thomas Dunne

Books, 2006
W.D.Gairdner: The Trouble With Canada, General

Paperbacks, 1991
N.Bissoondath: Selling Illusions, Penquins Books, 1994

Vladimír Cícha - Vancouver
  *  *  *
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INFORMACI
O VOLBÁCH

DO POSLANECKÉ  SNùMOVNY PARLAMENTU âR,
které se budou konat dne 8. a 9. fiíjna 2009 od 14.00 do 21.00 hod. v prostorách
zastupitelsk˘ch úfiadÛ âR v Ottawû, Torontu a Montrealu:
Voleb se mohou zúãastnit v‰ichni ãe‰tí obãané dlouhodobû Ïijící v konzulárním
obvodu nûkterého z v˘‰e jmenovan˘ch úfiadÛ, ktefií jsou u tohoto úfiadu
registrovaní v seznamu voliãÛ. Ti z Vás, ktefií se úãastnili pfiedchozích
parlamentních voleb, nemusí Ïádat znovu o registraci - doporuãujeme ale ovûfiit
si telefonicky na pfiíslu‰ném konzulárním oddûlení zastupitelského úfiadu, Ïe jste
stále vedeni v seznamu voliãÛ.
Pokud v seznamu voliãÛ dosud nejste, Va‰e registrace je velmi jednoduchou
záleÏitostí. Do seznamu budete zapsán/a na základû písemné Ïádosti, jejíÏ
nepovinn˘ vzor je souãástí této informace. Îádost doloÏte originálem, popfi.
ovûfienou kopií dokladÛ potvrzujících totoÏnost, státní obãanství âeské
republiky a bydli‰tû v konzulárním obvodu zastupitelského úfiadu.
Obvykle pfiedkládan˘mi dokumenty b˘vá pas âR (dosvûdãuje státní obãanství
âR a totoÏnost) a napfi. fiidiãsk˘ prÛkaz vydan˘ pfiíslu‰nou kanadskou provincií
(dosvûdãuje bydli‰tû v konzulárním obvodu a opût totoÏnost)
POZOR: Îádost o zápis do zvlá‰tního seznamu voliãÛ musí b˘t zastupitelskému
úfiadu doruãena n e j p o z d û j i   d n e   3 0 .   s r p n a   2 0 0 9.
Pfii vlastních volbách se voliã bude muset prokázat platn˘m pasem, náhradním
cestovním dokladem nebo obãansk˘m prÛkazem âeské republiky. Hlasovací
lístky obdrÏí voliãi ve volební místnosti ve dnech voleb. Jako volební obvod, do
nûhoÏ budou volit obãané âR v zahraniãí, byl vylosován Královéhradeck˘ kraj.
Telefonická  spojení na jednotlivé zastupitelské  úfiady:
Velvyslanectví  âR v Ottawû: (613) 562-3875
Generální  konzulát âR v Torontu: (416) 972-1476
Generální  konzulát âR v Montrealu: (514) 849-4495
UpozorÀujeme, Ïe tato zpráva má v˘hradnû informativní charakter a v Ïádném
pfiípadû není vyãerpávající informací o náleÏitostech voleb a úãasti voliãÛ.
Podrobné informace v pfiípadû zájmu lze najít na webové stránce mvcr.cz v sekci
volby ãi na stránkách pfiíslu‰n˘ch zastupitelsk˘ch úfiadÛ âR v zahraniãí.

ÎÁDOST O ZÁPIS DO ZVLÁ·TNÍHO SEZNAMU VOLIâU˚

Generální konzulát âeské republiky v Torontu tímto potvrzuje, Ïe v‰echny níÏe
uvedené údaje jsou dÛvûrné a podléhají zákonu o ochranû osobních údajÛ
(zákon ã. 101/2000 Sb.) a slouÏí v˘hradnû k úãelu registrace voliãÛ.

Já, __________________________________,
                      jméno a pfiíjmení

bytem ______________________________________________,
                               ãíslo popisné, ulice, byt

           ______________________________________________,
                        mûsto, provincie, po‰tovní smûrovací ãíslo

Ïádám o zapsání do zvlá‰tního seznamu voliãÛ vedeného Generálním
konzulátem âR v Torontu a svou Ïádost dokládám originálem (ãi ovûfienou
kopií) mého platného:

cestovního pasu âR;
diplomatického pasu âR;
sluÏebního pasu âR;
obãanského prÛkazu âR;
jiného prÛkazu âR doloÏeného Osvûdãením o státním obãanství âR.

a originálem (ãi ovûfienou kopií) dokladu s údajem o mém bydli‰ti v Kanadû, tj.:

platn˘m fiidiãsk˘m prÛkazem;
kartou zdravotního poji‰tûní;
jin˘m dokladem totoÏnosti uvádûjícím jméno a adresu.

Pro ulehãení komunikace se zastupitelsk˘m úfiadem uvádím své:

telefonní ãíslo: _______________________
faxové ãíslo: _______________________
e-mailovou adresu: _______________________

V Torontu dne __.__. 2009
__________________

podpis

Povídky tfiicet let staré
Impulsy

Chtûl poznat pravdu. Pochopit, proã se kdysi dávno slunce stoãilo do ohnivého
kotouãe a proã odvrhlo pár smítek, která zaãala krouÏit kolem jeho stfiedu. Chtûl
zjistit ten okamÏik, aby od tohoto okamÏiku zaãal sledovat prapodivnou sílu. Sílu
Ïivota bojující proti síle smrti a rozpadu. Byl pfiesvûdãen, Ïe v‰echny zmûny
probíhají v jediném okamÏiku. Pfiijde impuls, kter˘ nûãím pohne a my sledujeme jen
jeho dozvuky. A pak je doba ãekání a rozpadu. A v‰e, co se podafií zachránit a vyrvat
z rozpadu zÛstává nemûnné aÏ do okamÏiku dal‰ího impulsu. A tímto nov˘m
impulsem  dochází k vykoupení. To, co zápasilo o svou existenci, má právo na
odpoãinek. A tak vznikl Ïivot, kter˘ bojoval o právo na svou existenci. Objevili se
láãkovci, plazi, ptáci a ti v‰ichni museli bojovat o svoji existenci. Pak se objevil po
jednom takovém impulsu i ãlovûk, a i on musel bojovat o svou existenci. A musel
bojovat dlouho, protoÏe impuls to je událost, která se nedûje kaÏd˘ den. Je k ní
zapotfiebí síly, na kterou se musí ãekat. Sedûl ve svém pokoji a nevyãítal Bohu, Ïe
teì odpoãívá. Nevyãítal mu, Ïe sbírá sílu pro to, co pfiijde. Vûdûl, Ïe se BÛh zjevil
MojÏí‰ovi a pak mlãel. A Izrael bojoval zase o svou existenci. A tehdy, kdyÏ uÏ byl
u konce sil, pfii‰el dal‰í impuls. Po kterém uÏ se nedá vybojovat nic se zbraní v ruce.
A tak na bedra vyvolen˘ch byla vloÏena tíha tajemství, které si pfiedávají generace
z pokolení na pokolení. A BÛh opût mlãí a sbírá sílu.
Podíval se na hodinky. PÛl druhé v noci. Vzal telefonní seznam a vyhledal ãíslo.
„Nezavû‰ujte, jste v pofiadí.“  Najednou mu to pfii‰lo k smíchu, je ve frontû na
tajemství. Co mu tam povûdí? Sleãna fiekne: „Ano, znám tajemství, od vãerej‰ího
veãera jste sto ãtrnáct˘. Pfií‰tí mûsíc ho oznámíme ve sportovní hale, pfiijìte!“
Koneãnû zvedla sluchátko. VáÏn˘m hlasem zopakovala ãíslo, které pfied tím vytoãil.
Zeptal se jí, jestli náhodou nezná tajemství. ¤ekla mu, aby si nedûlal blázny. Chtûl
jí vysvûtlit svou teorii o impulsech, slunci, láãkovcích a MojÏí‰ovi. Zavûsila. Uvûdomil
si, Ïe vlastnû tohle nikoho nezajímá. Nikoho nezajímá ani tajemství. Zvedl opût
sluchátko. Z druhého konce se ozval hlas podobn˘ prvému. „Buzení!“ Odpovûdûl:
„6:15.“ NeÏ zazvonil opût telefon, rozestlal si postel a pomyslel si: „Zítra na mû ãeká
dal‰í den ãekání na impuls, ale aby mûl smysl, musím poznat tajemství.“ Netu‰il, Ïe
to byla první modlitba v jeho Ïivotû.

(NVU Libkovice, fiíjen 1977)
***

DlaÏdiã ·tûpán
Jsem jedin˘m ãlovûkem, kter˘ je schopen pfiejít toto pohofií pfies severní prÛsmyk. Nikdy
jsem se nevûnoval horolezectví, aÏ teprve teì, kdyÏ uÏ mám nejvy‰‰í ãas se usadit, jsem
musel vyjít z údolí, kde jsem se narodil, vyrostl, oÏenil a zplodin své tfii syny. Mám lehké
stfievíce a stále pomalu stoupám vzhÛru. Tam dole bylo najednou k zalknutí a teprve zde,
nûkolik set metrÛ nad vesnicí, se dá trochu d˘chat. Nejhor‰í na tom je, Ïe ostatní to
nepociÈují. Necítí to ani moje dûti. Vlastnû bych to necítil ani já, kdyby mi o tom nefiekl
ten muÏ. Pamatuji si ho dobfie. Bydlel na druhém konci vesnice a jmenoval se ·tûpán.
Byl dlaÏdiãem, ale chodil také pracovat do lomu v horách. Mûl jedin˘ sen, udûlat silnici,
která by vedla z vesnice. Chtûl ji vést právû zde pfies severní prÛsmyk.
PovaÏovali ho za ‰ílence, ale protoÏe byl jinak ne‰kodn˘, mûl svobodu bláznÛ. Lámal

kámen a se sv˘m koníkem ho vozil do vesnice. âást nákladu prodal na stavbu a ãást
odvezl na svoji silnici. Zpoãátku byli obyvatelé vesnice nad‰eni. VydláÏdil náves. Spojil
hospodu se star˘m ml˘nem, takÏe mlynáfi mohl do hospody v lak˘rkách. Pak udûlal
silnici od hasiãské zbrojnice k rybníku, tím se zlep‰ila práce hasiãského sboru. KdyÏ
v‰ak silnice zaãala stoupat pomalu vzhÛru, zavolali si ·tûpána na obec, aby to vysvûtlil.
·tûpán se jim svûfiil se sv˘m snem. Starosta mu pak jasnû vysvûtlil, Ïe v zájmu obrany

vesnice je, aby taková silnice nebyla. ·tûpán se sice bránil tím, Ïe i kdyby Ïil tfii sta let,
silnici by nedokonãil aÏ k severnímu prÛsmyku, a pak, Ïe na takové silnici není pfiece nic
‰patného, a Ïe bude i nûãím uÏiteãná pro obyvatele vesnice. ¤ekli mu, Ïe o tom, co je
dobré pro obyvatele vesnice rozhodují jiní a on aby si hledûl svého. On je‰tû namítl, Ïe
je to jeho povolání - stavût silnice. S tím se roze‰li.
Jednou jsem ho potkal, jak veze se sv˘m koníkem náklad. Bylo uÏ k veãeru, a tak jsme

se dali do fieãi. Vyprávûl mi o tom, Ïe za severním prÛsmykem je velik˘ horsk˘ hotel. A
k nûmu Ïe vedou tfii silnice. KdyÏ se jede po silnici, která vede dále na sever, dojede se
do velikého mûsta. Je tam v‰e, co je ve velkomûstû. Kina, divadla, fotbalov˘ stadion,
katedrála, galerie, ale i bordely, blázince, vûzení, zkrátka v‰e. Nalezne‰ tam lásku i
nenávist, dobro i zlo. Nalezne‰ tam Ïivot. PÛjde‰-li na západ, silnice bude klesat, aÏ
dojde‰ k mofii. Bude‰-li po ní pokraãovat, objeví‰ pfiístav, z nûhoÏ odplouvají lodû aÏ do
Brazílie. A pÛjde‰-li na jihov˘chod, dostane‰ se do hor, které jsou o mnoho vy‰‰í neÏ
kopce okolo nás.
Nerozumûl jsem ·tûpánovi. Je mi tu dobfie. Mám svÛj dÛm, svou Ïenu, dûti. Proã bych

mûl chodit do svûta? A proã by mûl nûjak˘ cizinec chodit k nám? ·tûpán se jen usmál
a fiekl: „ProtoÏe pak bude Ïivot bohat‰í. Bohat‰í, i kdyÏ jen o málo, bude Ïivot tûch, co
Ïijí ve mûstû i ná‰ tady, kdyÏ se objeví nûjak˘ cizinec. Mûl jsem ·tûpána za podivína,
a tak jsem ho opustil a popfiál mu dobrou noc.
Ubûhl nûjak˘ ãas. ·tûpán dál stavûl silnici, kterou nemohl dokonãit. ¤íkal o ní, Ïe je to

stavba pro nûkolik generací. Nic ho nemohlo odradit. A jak stavba rostla, rostl i hnûv
vesniãanÛ.
Minul˘ t˘den zastavili jeho koníka, ·tûpánovi poruãili slézt z vozu a pak ho ukamenovali.

Ne, na tom není nic divného. Takové vûci se stávaly u nás ve vesnici. To se vÏdycky
sebûhla vesnice a v‰ichni jako jeden muÏ vyjádfiili svou vÛli. Byl jsem tam také. Nechtûl
jsem ·tûpánovi ublíÏit, a tak abych se tomu vyhnul, jsem jim hlídal kabáty. Pohfibili ho
hned vedle jeho silnice. V noci jsem nemohl usnout. K ránu se mi zjevil a fiekl: „Pavle,
jdi pfies severní prÛsmyk aÏ k hotelu a pak jdi dál aÏ do mûsta, a tam povûz, Ïe silnici
musí postavit oni k nám, protoÏe tato vesnice je tou druhou ãástí svûta  a nebude pokoje
na zemi, dokud svût nebude spojen do jediného celku. Jdi, povûz jim to.“
Od toho okamÏiku bylo ve vesnici k zalknutí. Nedalo se tam d˘chat. A tak jsem opustil

rodinu a vydal se do hor. UÏ brzy budu v severním prÛmyslu.
(Bory, samovazba, ãervence 1979)

***
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Slavia ani Sparta si Ligu mistrÛ nezahrají
Proã se to pût nepodafiilo?

UÏ druh˘m rokem za sebou bude ãesk˘ fotbal
chybût v nejprestiÏnûj‰í klubové soutûÏi Lize
mistrÛ. A dokonce ani jedno ze dvou muÏstev,
která se o úãast pokou‰ela v kvalifikace se
nedokázalo probojovat ani do jejího
závûreãného pfiedkola. Oba nejpopulárnûj‰í
ãeské t˘my z Prahy, úfiadující mistr Slavia i
vicemistr Sparta, vypadly uÏ ve tfietím
pfiedkole, tfiebaÏe své partie po prvních
zápasech mûly velmi nadûjnû rozehrané.
Zatímco Spartû stál v cestû bohat˘ fieck˘ klub
Panathinaikos Atény, soupefiem Slavie byl
mezinárodnû zcela neznám˘ Sheriff Tiraspol
z jihov˘chodního Moldavska.
Bez ¤epky to ne‰lo
Sparta zaãala domácí v˘hrou na Letné 3:1,

ale pfiedev‰ím neãekanû v˘born˘m v˘konem
na hranici sv˘ch moÏností, k nûmuÏ pfiispûla
pfiedev‰ím vysoce organizovaná hra ve v‰ech
fiadách. Po pÛlhodinû vedla góly Holendy a
Vacka 2:0 a rovnûÏ vyfie‰ila kritické situace
pfied svou brankou, pro níÏ znamenal nejvût‰í
nebezpeãí slavn˘ francouzsk˘ kanon˘r Cissé,
kter˘ se v létû stal hlavní posilou
Panathinaikosu. Po hrubé chybû Hu‰ka
doslova v poslední chvíli zachránil
pûtatfiicetilet˘ veterán ¤epka, kter˘ na postu
stopera v tomto utkání podal jeden ze sv˘ch
Ïivotních v˘konÛ! A o nûco pozdûji se Cissé
dokonce neprosadil ani z pokutového kopu,
kter˘ mu zne‰kodnil bravurnû chytající brankáfi
BlaÏek. Po zmûnû stran sice sníÏil Salpigidis,
ov‰em koneãnou podobu v˘sledku dal ãtyfii
minuty pfied koncem stfiídající Kalouda. Pfiesto
trenér Sparty Jozef Chovanec zÛstal obûma
nohami na zemi: “K potupu máme je‰tû daleko.
Pfied odvetou bude moc dÛleÏitá mentální
pfiíprava v‰ech hráãÛ.”
A to je‰tû netu‰il, co v‰echno bude

následovat. Zdravotní stav útoãníka Holendy,
kter˘ se v praÏském utkání zranil, ho do Atén
uÏ nepustil. Ale bylo je‰tû hÛfie... V závûru
následného ligového derby Sparty s
Bohemians 1905, které skonãilo pfiekvapivou
bezgólovou remízou, bohuÏel do‰lo i na

slávistické vedení. OdváÏnû si lehl do kfiiÏné
stfiely Vomáãky a témûfi ze zemû hlavou
skóroval. To bylo po ãtvrthodinû a ani potom
se obraz hry nemûnil. Moldavsk˘ celek byl
prakticky bezzubí a jeho dva ãerní útoãníci
Balima s Diedhiouem se nedostali k niãemu.
JenÏe ani Slavia kromû vytrvalého tlaku se do
vyloÏen˘ch pfiíleÏitostí uÏ nedostávala.
KdyÏ v‰ak do konce utkání zb˘valo necel˘ch

deset minut, trenér soupefie Leonid Kutãuk
zavelel sv˘m svûfiencÛm k ofenzívû. I kdyÏ
sám po roztrÏce u postranní ãáry byl italsk˘m
rozhodãím Rocchim vykázán na tribunu. I tak
ov‰em témûfi ãtrnáct tisíc divákÛ v hledi‰ti
pfiekrásného stadiónu v Edenu se chystalo na
oslavu potupu do ãtvrtého pfiedkola. Av‰ak na
jeho plo‰e si hráãi v ãervenobíl˘ch dresech
zahrávali s ohnûm. KdyÏ ubûhlo devadesát
minut, Rocchi nastavil dal‰í ãtyfii a snad moÏná
uÏ ve chvílích, kdy se chystal na svÛj dlouh˘
závûreãn˘ hvizd, domácí obranou zcela
zapomenut˘ Nadson vyrovnal na 1:1. A
protoÏe pfii stejném pomûru bodÛ i branek, se
v tûchto soutûÏích gól dosaÏen˘ na pÛdû
soupefie násobí dvakrát, postupoval Tiraspol!
V kaÏdém pfiípadû se experti shodli na tom,

Ïe snadnûj‰ího soupefie Slavia snad uÏ mít
nemohla! A ihned velká vlna kritika zasáhla
trenéra Karla Jarolíma, kter˘ v uplynul˘ch
dvou sezónách pfiivedl t˘m k mistrovskému
titul a je‰tû nedávno byl hlavním kandidátem
na funkci trenéra reprezentaãního celku âeské
republiky, kterou v‰ak odmítl. Jarolím teì
musí ãelit námitkám, proã v kádru do‰lo k tak
velkému mnoÏství zmûn a nebo proã dal v létû
v˘povûì b˘valému kapitánovi a zku‰enému
stoperovi Eriku Brabcovi? Mimochodem v
obou zápasech proti Tiraspolu ho na laviãce
musel zastupovat jeho asistent Petr Vrabec,
protoÏe si odpykával trest z loÀského stfietnutí
v poháru UEFA s Hamburgerem SV. A urãitû
i to se v závûreãn˘ch minutách projevilo.
Jen Evropská liga
A tak pfied ãesk˘m klubov˘ch fotbalem stojí

uÏ jen snaha postoupit alespoÀ do Evropské
ligy, která se letos v nové podobû stane
pokraãovatelem pfiedchozího Poháru UEFA.
V jejím ãtvrtém pfiedkole se kromû o to kromû
Slavie a Sparty budou pokou‰et i Olomouc,
Liberec a Teplice... Kolik jich z této pûtky
postoupí?

JAROSLAV KIRCHNER, Praha
***

¤epku. Na první pohled zcela nevinná sráÏka
s protihráãem Ne‰porem znamenala
nepfiíjemné zranûní ¤epky, které i jemu
zabránilo nastoupit do odvetného stfietnutí. V
pfiípadû Tomá‰e ¤epky to v‰ak bylo je‰tû
citelnûj‰í, protoÏe jeho momentální forma byla
opravdu vynikající.
V aténském kotli pfied pûtapadesáti tisíci

diváky ãekalo Spartu peklo. Pfiedev‰ím
nizozemsk˘ trenér Panathinaikosu Henk ten
Cate byl pod obrovsk˘m tlakem. Po prohfie
1:3 na praÏské Letné prohlásil: “Hor‰í uÏ to
nemohlo b˘t.” A nyní se pod ním hodnû k˘vala
trenérská Ïidle. Své svûfience doslova hnal
do útoku a pfietíÏená sparÈanská obrana
odvracela jednu nebezpeãnou akci soupefie
za druhou. KdyÏ uÏ se zdálo, Ïe první poloãas
Sparta pfieÏije bez pohromy, tûsnû pfied
pfiestávkou udefiil hlavou Sarriegi. A po zmûnû
stran nápor soupefie je‰tû sílil a praÏská
defenzíva se propadala. Druh˘ gól pfiidal
Katsuranis po pfiihrávce Salpingidise a právû
Salpingidis v pfiedposlední minutû zv˘‰il na
koneãn˘ch 3:0 pro Panathinaikos. Naopak
Sparta se v útoãné fázi nedostala témûfi k
niãemu. Av‰ak s jedinou v˘jimkou. Nedlouho
pfied koncem se ve vápnû soupefie odrazil
míã k noze opût stfiídajícího Kaloudy, ale tomu
se nepodafiilo zopakovat úspû‰nou trefu z
Prahy a tentokrát z vyloÏené ‰ance vystfielil
vedle! Nutno zdÛraznit, Ïe to bylo je‰tû za
stavu 0:2 a vstfielená branka by b˘vala
znamenala sparÈansk˘ postup!
TakÏe trenér Chovanec mohl jen smutnû

konstatovat: “Zápas se nepovedl pfiedev‰ím
na‰í záloze. Ztráceli jsme hodnû míãÛ ani
vpfiedu jsme se neprosadili. Ov‰em nejvíc
nám chybûl ¤epka. Kdyby byl na hfii‰ti, obrana
by klíãové situace fie‰ila jinak.” A to je pravda.
Tah s rakousk˘m stoperem Niklasem
Hohenederem, kter˘ místo ¤epky ve stfiedu
sparÈansk˘ch zadních fiad nastoupil po boku
Romana Hubníka, se nezdafiil. Po jeho
chybách padly první dva góly do sparÈanské
sítû.
Kolaps v Edenu
Obhájce mistrovského titulu Slavia sice

domácí ligovou sezónu zaãala ‰patnû
(remízou v Edenu s Mladou Boleslaví 1:1 a
prohrou v Brnû 0:2), av‰ak z Moldavska si
pfiivezla velmi nadûjn˘ nerozhodn˘ v˘sledek
0:0. ProblémÛ v‰ak fie‰ila je‰tû víc neÏ Sparta.
Potom co se úvodní ligov˘ souboj nevydafiil
zku‰enému brankáfii Vaniakovi, trenér Karel
Jarolím dal mezi tfiemi tyãemi pfiednost teprve
jednadvacetiletému Hanu‰ovi, kter˘ je‰tû na
jafie chytal za slávistick˘ B - t˘m! K toku navíc
Jarolíma donutila velmi paradoxní situace.
Jako pfiedpokládaná posila do Slavie sice
pfii‰el loty‰sk˘ reprezentaãní brankáfi
Romanovs, ale nedlouho pfied zahájením
kvalifikace Ligy mistrÛ vedení slávistického
klubu pfii‰lo na to, Ïe z minulosti má v
evropsk˘ch soutûÏí trest a nastoupit nemÛÏe!
A hlavnû Slavia v létû udûlala velké zmûny.
Objevilo se v ní dvanáct nov˘ch hráãÛ, z nichÏ
‰est nebo sedm má figurovat v základní
sestavû. A to je pro sehrání takového muÏstva
pofiádné sousto.
Nicménû do praÏské odvety se Sherifem

Tiraspol vyrukvala Slavia aktivnû a celé utkání
si udrÏovala herní pfievahu. Vlãka v útoku
doplÀoval na levém kfiídle Hlou‰ek, kter˘ v
pfiedchozích zápasech zastával roli levého
obránce a byl to on, kter˘ se postaral o

s izraelsk˘m Tel Avivem prohrály doma 1:2.
Postoupit by mûla Sparta, která vyhrála dvûma
brankami Wilfrieda v Mariboru a zcela jist˘
má postup Liberec, kter˘ vedl tfii minuty pfied
koncem utkání v Bukure‰ti nad Dinamem 2:0.
Do hfii‰tû v‰ak vnikli domácí diváci, utkání
bylo pfiedãasnû ukonãeno a zápas skonãil
kontumací 3:0 pro Liberec. Slovensk˘ fotbal
proÏívá euforii poté, co Ko‰ice dokázaly ve 4.
pfiedkole Evropské ligy remizovat s italsk˘m
favoritem AS ¤ím 3:3. Hlavním hrdinou je
útoãník Ján Novák, kter˘ k tomu pfiispûl dvûma
góly a pfiipoutal na sebe pozornost t˘mÛ ze
západních lig. Dafiilo se i Îilinû, která uhrála
na hfii‰ti Partizánu slibnou remízu 1:1. Naopak
Slovan, kter˘ neuspûl v Lize mistrÛ i tentokrát
propadl a prohrál 0:5 v Amsterodamu s
Ajaxem. Dále ve v˘sledcích:

2. kolo 1.8.2009: StfiíÏkov (Bohemians
Praha)-âeské Budûjovice 0:2, Kladno-
Pfiíbram 0:2, Sparta-Bohemians 1905 0:0,
Mladá Boleslav-Slovan Liberec 4:1, Sigma
Olomouc-Baník Ostrava 0:0, Jablonec-
Slovácko 3:2, Viktoria PlzeÀ-Teplice 2:2, Brno-
Slavia 2:0.
3. kolo 8.8.2009: Slavia-StfiíÏkov 3:1, Teplice-
âeské Budûjovice 3:0, Slovácko-Sigma
Olomouc 2:0, Slovan Liberec-Brno 0:1, Baník
Ostrava-Viktoria PlzeÀ 1:0, Bohemians 1905-
Jablonec 0:1, Pfiíbram-Sparta 1:1, Kladno-
Mladá Boleslav 1:3.
4. kolo 15.8.2009: StfiíÏkov-Teplice 1:3, âeské
Budûjovice-Slavia 0:1, Sparta-Kladno 2:0,
Mladá Boleslav-Pfiíbram 2:0, Sigma Olomouc-
Bohemians 1:1, Jablonec-Baník Ostrava 2:1,
Viktoria PlzeÀ-Slovan Liberec 2:3, Brno-
Slovácko 1:0.
5. kolo 22.08.2009: Teplice-Slavia  1:1,
Slovácko-StfiíÏkov 2:0, Slovan Liberec-âeské
Budûjovice 3:0, Baník Ostrava-Brno 1:1,
Bohemians 1905-Viktoria PlzeÀ 0:1, Pfiíbram-
Sigma Olomouc 2:1, Kladno-Jablonec  1:2,
Sparta-Mladá Boleslav 1:0.

Tabulka
1. Jablonec 5 4 1 0 9:5 13
2. Brno 5 3 2 0 5:1 11
3. Ml. Boleslav 5 3 1 1 10:4 10
4. Teplice 5 2 3 0 9:4 9
5. Sparta 5 2 3 0 4:1 9
6. Slavia 5 2 2 1 6:5 8
7. Ostrava 5 2 2 1 5:4 8
8. Liberec 5 2 1 2 8:8 7
9. PlzeÀ 5 2 1 2 8:8 7
10. Pfiíbram 5 2 1 2 6:6 7
11. Slovácko 5 2 0 3 8:7 6
12. Olomouc 5 1 2 2 4:5 5
13. â. Budûjovice 5 1 1 3 3:8 4
14. Bohemians 5 0 3 2 1:3 3
15. Kladno 5 0 1 4 3:10 1
16. StfiíÏkov 5 0 0 5 2:12 0

První utkání CNE Cupu
Benfica Lisabon - Celtig Glasgow

se hraje ve stfiedu 2. záfií 2009 od 19:30
na BMO v Torontu

Ceny lístkÛ jsou od 40 do 125 dolarÛ
Ticketmaster at 416-872-5000 or www.ticketmaster.ca/event/

100042FD11BBAD55.
Visit www.TheEX.com for complete details.

Fotbalov˘ srpen
V âechách po 5. kole se pfiekvapivû dostal do
ãela ligy Jablonec, kter˘ je‰tû neprohrál. Bez
prohry jsou rovnûÏ Brno, Teplice a Sparta.
Brno remízovalo v pondûlní dohrávce v
Ostravû 1:1. Sparta zvítûzila nad Boleslaví
1:0 branku Kadlece z poslední minuty a Teplice
hrály se Slávií 1:1, kdyÏ vyrovnávací branku
vstfielil tûsnû pfied poloãasem Jaroslav âern˘.
Slavia mûla skuteãnû slab‰í zaãátek a po
remíze s Boleslaví, prohfie v Brnû a trapn˘m
vyfiazením z Ligy mistrÛ moldavsk˘m mistrem
se hledal zachránce. Nakonec se jim stal
Zdenûk ·enkefiík, kter˘ proti stfiíÏkovsk˘m
Bohemians vstfielil tfii branky a dal‰í dvû v
kvalifikaci pro Evropskou ligu proti Crvené
zvezde Beograd. Na koneãn˘ch 3:0 upravil
Stanislav Vlãek, kter˘ ho vystfiídal v závûru
utkání.  Po senzaãním vítûzství v Aberdeenu
se tentokrát nedaÏilo Olomouci, která prohrála
na hfii‰ti Evertonu 0:4. RovnûÏ bez nadûje
jsou Teplice, které  brankou v poslední minutû

CorgoÀ liga
4.kolo 1.8.2009: Senica-Dubnica 2:1,
Dunajská Streda-Pre‰ov 3:0, Nitra-
RuÏomberok 2:0, Banská Bystrica-PetrÏalka
3:0, Îilina-Trnava 2:1, Slovan Bratislava-
Ko‰ice 3:0.
5. kolo 8.8. 2009: PetrÏalka-Nitra 0:0, Dubnica-
Dunajská Streda 1:3, Trnava-Senica 3:0,
Pre‰ov-Banská Bystrica 0:1, RuÏomberok-
Slovan 1:3,Ko‰ice-Îilina 0:2.
6.kolo 15. 8. 2009: Senica-Dunajská Streda
0:1, Îilina- RuÏomberok 1:0, Slovan-PetrÏalka
1:1, Nitra-Pre‰ov 1:0, Banská Bystrica-
Dubnica 3:0, Trnava-Ko‰ice 5:4.
7.kolo: RuÏomberok-Trnava 2:1, Dubnica-
Nitra 3:0, Dunajská Streda-Banská Bystrica
0:2, PetrÏalka-Îilina 1:0, Pre‰ov-Bratislava
3:0, Ko‰ice-Senica 0:1.

 ***

Tabuºka
1. Bystrica 7 4 3 0 10:1 15
2. Nitra 7 4 2 1 6:4 14
3. Slovan 6 4 1 1 12:5 13
4. Îilina 6 4 1 1 9:3 13
5. Dun.Streda 7 3 1 3 8:7 10
6. PetrÏalka 7 2 3 2 3:5 9
7. Senica 7 3 0 4 6:13 9
8. Trnava 7 2 1 4 10:11 7
9. Pre‰ov 7 2 1 4 6:8 7
10. Dubnica 7 1 3 3 6:9 6
11. RuÏomberok 7 1 3 3 6:10 6
12. Ko‰ice 7 1 1 5 6:12 4


