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Sídli‰tû s lidskou tváﬁí
Alexandr SolÏenicyn v jedné ze sv˘ch úvah napsan˘ch
v dobách tvrdého komunismu v Rusku pí‰e o
pravoslavn˘ch chrámech a kostelech, které byly
pﬁestavûné na traktorové stanice. Psal o tom, Ïe ãlovûk
se zde jednou za ãas zam˘‰lel nad otázkou vûãnosti,
smrti, pravdy, odpu‰tûní. Nad tím, co T. H. Robinson
nazval hlubinou lidské existence. âlovûk se zam˘‰lel
nad nûãím, co ho pﬁesahuje, co zároveÀ upozorÀuje na
jeho omezenost, co ho nutí k pokoﬁe, ale i ke vzpouﬁe
v okamÏiku, kdy mu je právo na proÏití nûãeho hlub‰ího
upíráno.
Alexandr SolÏenicyn mûl pravdu, jenÏe rozdíl je v
tom, Ïe dnes místo pozlátka socialismu, radostn˘ch
letních rekreací, estrád a bezduch˘ch seriálÛ dostáváme
stejnû bezduché zábûry okamÏikÛ na kter˘ch nezáleÏí,
informací, o kter˘ch nevíme jestli jsou pravdivé nebo
nejsou a ani nikoho nezajímá jejich pravdivost. Místo
pﬁíbûhÛ jsme zásobováni skandály celebrit, místo
fotbalového zápasu je zde sestﬁih tﬁiceti aÏ ãtyﬁiceti
branek, které jsou technicky dokonalé, ale nikdo se pﬁi
nich nevzru‰í, nenadchne, nehovoﬁí to k nám. Jsme
odsouzeni k Ïivotu bez pﬁíbûhu, bez emocí. Tûkat myslí
od jedné vûci k druhé a ohlédneme-li se zpátky, Ïijeme
bez pamûti.
Jak málo pﬁíbûhÛ uchováváme z poslední doby, z
posledních let. Jsme biãování nov˘mi událostmi, ale
na‰e my‰lení je zkratkové. Není zapotﬁebí nic
zachovávat, nic evidovat. Nezbude tu nic z na‰ich
písemností, SMS a e-maily se okamÏitû maÏou. Ale i
kdyby se nemazaly není ãas je proãítat a rekonstruovat
to, co se skuteãnû stalo.
Jdu se sv˘mi znám˘mi noãní Prahou a v‰ichni cítíme,
Ïe to je to nûco, o ãem je zapotﬁebí hovoﬁit. Oni se snaÏí
hájit svût, v kterém je ãlovûk více neÏ na knihu odkázán
na internet, místo toho, aby poãítal z hlavy, musí mít
nezbytnou kalkulaãku a místo ‰tûtce poãítaãovou my‰.
Pro ãlovûka, kter˘ se nauãil násobilku je ‰koda
zpÛsobená technologií minimální a pﬁesto se pﬁistihnu,
Ïe i jednoduché matematické úkoly ﬁe‰ím radûji s
kalkulaãkou (pro jistotu, protoÏe si jiÏ nevûﬁím). Telefonní
ãísla jiÏ neznám z pamûti. Obzvlá‰tû od té doby, co je
lze uloÏit do pamûti telefonního pﬁístroje a realitu kolem
sebe si jiÏ nepamatuji, protoÏe jsem ji uloÏil do
bezedného digitálního fotoaparátu. Vzhledem k tomu,
Ïe je stále ménû a ménû ãasu asi se na nû nikdy
nepodívám. Co je to za v˘hru?
Mohu porovnávat a vím, Ïe je moÏné Ïít nûco
kvalitnûj‰ího. Vnímat svût v urãité hlubinû. To, Ïe jsem
si nechal vnutit jin˘ zpÛsob my‰lení je tím, Ïe stárnu a
nemám odvahu jiÏ vzdorovat, ale to povûdomí urãité
hlubiny, která vychází z utrpení ãlovûka tu je. Pﬁedaly
mnû toto povûdomí minulé generace a já mám povinnost
ho pﬁedat dál.
Jistû je moÏné Ïít ve svûtû pln˘ch hrncÛ masa, bez
bolesti, v k˘ãovém svûtû spokojenosti, jak to popsal
Aldous Huxley ve svém Konci civilizace (Brave New
World) nebo jak o tom natoãil film Alphaville Jean-Luc
Godard, ale na‰im úkolem a ﬁekl bych, Ïe posláním
na‰í zmaﬁené generace ãesk˘ch baby-boomers,
generace, která se narodila ve ãtyﬁicát˘ch letech, která
pﬁeÏila a nebyla zcela vypatlána je pﬁedat, to co nám
chtûli sdûlit reÏiséﬁi jako Bergman, BuÀuel, Fellini,
Antonioni, ale i Jan Nûmec, Du‰an Hanák ãi Evald

Na JiÏním mûstû poblíÏ stanice Chodov bude nov˘ kostel

Schorm. Ta povinnost tu není protoÏe bychom se my
sami sv˘mi schopnostmi intelektuálnû dopracovali k
tomu abychom tûmto vûcem alespoÀ ãásteãnû rozumûli,
ale protoÏe i nám to nûkdo pomohl objevit. ProtoÏe
jsme to dostali darem i my máme povinnost tento dar
pﬁedat dál. To je to, co jsem snad chtûl odpovûdût na
argument, Ïe si komputerová generace nalezne cestu
sama.
Procházím praÏsk˘mi sídli‰ti a uvûdomuji si, jak se
pomalu zlid‰tila. Obãas jsou neútulné paneláky aÏ
optimisticky namalovány. Jindy mizí mezi stromy, které
se buì samy zasely nebo je tady nûkdo pﬁed ãtyﬁiceti
lety vysázel. I za‰lé socialistické reliéfy nepÛsobí tak
obludnû jako kdysi. V krytu, v podzemí ve Vr‰ovicích se
nachází modlitebna, v Male‰icích na paneláku je zase
nápis Pedikúra. Îivot si sem hledá pomalu svou cestu.
Ve Stra‰nicích nedávno vyrostl nov˘ moderní katolick˘
kostel. Ironií je, Ïe v krásn˘ch vesnicích v jiÏních a
v˘chodních âechách vyrÛstaly jako houby po de‰ti v
nedávné minulosti Kulturní domy, které mnohdy sv˘m
necitliv˘m zasazením do okolí by se spí‰e mohly naz˘vat
Nekulturními.
O to pﬁíjemnûj‰ím pﬁekvapením je, Ïe v Praze Chodovû
na JiÏním mûstû se objevil projekt nového kostela,
kter˘ projektoval architekt Jiﬁí Vesel˘. Stavba kostela
se nachází nedaleko stanice metra Chodov a chvíli trvá
neÏ se ãlovûk v sídli‰ti, které protíná dálnice zorientuje.
V azylovém domû, kter˘ sousedí se stavbou kostela se
konají jiÏ dva roky bohosluÏby. Pﬁi pﬁíchodu nás pﬁekvapí
jednak nenápadnost kostela, ale hlavnû pocit, Ïe se

nejedná o velkou budovu.
Mûli jsme ‰tûstí a architekt projektu Jiﬁí Vesel˘ nás
budovou provedl. Uvnitﬁ má ãlovûk naopak pocit
obrovské prostornosti. Kruhová místnost má slouÏit k
bohosluÏbám. Je díky speciálním oknÛm neobyãejnû
svûtlá, coÏ zvy‰uje je‰tû pocit prostornosti. Stûny
zÛstanou svûtlé z pﬁírodního materiálu a protestantsky
bez obrazÛ. Nejedná se o monumentální podnik a
poãítá se zhruba se stovkou vûﬁících. Pﬁímo v budovû
kostela je i byt duchovního, kter˘ se je zároveÀ v
pﬁízemí i v prvním patﬁe. RovnûÏ jsou v prvním patﬁe i
sborové místnosti, kde se mohou konat i rÛzné
konference. V˘‰ka vûÏe pﬁesahuje 19 metrÛ. Samotn˘
kostel je vysok˘ kolem devíti metrÛ. Nepoãítáme-li
kostel v Kobylisech, kter˘ byl podle ‰v˘carského návrhu,
jedná se o první evangelick˘ kostel postaven˘ po
padesáti letech.
Otázkou je jestli církev bude mít, co ﬁíci pﬁí‰tím
generacím. SvÛj potenciál mÛÏe lehce za‰antroãit, ale
pokud by Jiﬁí Vesel˘ a lidé kolem projektu na JiÏním
Mûstû nemûli víru asi by se ani do stavby kostela
nepou‰tûli. Alexandr SolÏenicyn mûl pravdu i ãlovûk z
panelákÛ se potﬁebuje zab˘vat nûãím, co ho pﬁesahuje
a na‰e generace toho nemá mnoho, co by pﬁedala.
Pokud se stane z jednoho sídli‰tû, sídli‰tû s lidskou
tváﬁí, pak nezb˘vá neÏ podûkovat tûm, kteﬁí mûli odváÏná
srdce a pustili se do neznáma. Prospûli tím nejen církvi,
ale i tûm kteﬁí na JiÏním mûstû Ïijí. Je to v˘povûì o
nadûji.
Ale‰ Bﬁezina
***

2

satellite

satellite

1-416

1-416

Agreement # 40005374/ Registration # 09089
P.P.I.C. Accounts # 1001583
GST Business # 86957 0572 RT0001

Paid in Toronto
CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY
published by ABE
P.O. Box 176, Station „E",
Toronto, Ont. M6H 4E2
Telefon: (416) 530-4222
Fax: 011-420-274-770-929
E-mail: abe@zpravy.ca
abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com
www.zpravy.org
www.zpravy.ca
âeská adresa: ABE/âIÎINSKÁ
·tefánikova 387, 500 11 Hradec Králové 11
Tel.: 274 777 476 nebo 495 269 285
Fax: 274 770 929
Ale‰ Bﬁezina - redaktor;
Advertising rates: 22.00 per inch/col.
1.65 CDN $ per line/col.
Pﬁedplatné:
v Kanadû $ 32,71+2,29 = 35,00,
pro ostatní svût CND $ 48-, US $ 35 v âR 600 Kã, na Slovensku 800 SK
PDF elektronicky $ 22 V âR a na Slovensku 150 Kã (200 SK)

Churches
âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (905) 337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.

Toronto

„70“ Lubomíra Hykla
Sedmdesáté narozeniny Lubomíra Hykla, v
na‰í spoleãnosti v‰eobecnû oblíbeného
krajanského ãinovníka, byly pﬁipomenuty
hezkou pﬁátelskou pﬁekvapenkou
uspoﬁádanou nûkolik dnÛ pﬁed vlastním
datem jeho narozenin.
Lubomír Hykel se narodil 15. ãervence
1935 ve ·tramberku, kde ve sv˘ch
chlapeck˘ch letech proÏil válku a tragicky
ztratil svou matku, kterou nacistické gestapo
uvûznilo a umuãilo. Po válce a po
komunistickém puãi v únoru 1948, zbylá
rodina - otec, bratr Milan a Lubo‰ opustili
âeskoslovensko a po del‰ím pobytu v

uprchlick˘ch táborech v Nûmecku
emigrovali v lednu 1950 do Kanady, do
Toronta, kde si otec postupem ãasu
vybudoval obchod s odûvy.
Svá studia zahájená v Torontu dokonãil
Lubo‰ ve Spojen˘ch státech a podaﬁilo se
mu také splnit sen, provázející jej od ranného
mládí, stát se letcem, kdyÏ po absolvování
leteckého kurzu úspû‰nû sloÏil pilotní
zkou‰ky. V˘znamnû se pak po celá léta aÏ
do svého dÛchodu uplatnil u letecké firmy
DeHavilland u níÏ je i nyní stále velmi váÏen
a zván na rÛzné porady, setkání a oslavná
shromáÏdûní.
Lubo‰ se pilnû úãastnil ve‰keré krajanské

Katedrála Premenenia Pána v Markham
Poz˘vame Vás v‰etk˘ch na oslavu ODPUSTU Premenenia Pána v slovenskej
katedrále Premenenia v Markham.

7. augusta 2005.
Archijerejská Svätá BoÏská Liturgia o 11:00 a.m.
SlúÏi ju Jeho Exc. Ján PaÏák, C.Ss.R., biskup slovenskej Eparchie sv. Cyrila a Metoda v Kanade.
Slovenskú kázeÀ bude maÈ Doc. ThDr. Peter ·turák, PhD.
Slávnostn˘ banket nasleduje po Sv. Liturgii v hale katedrály.

Lístky na slávnostn˘ obed si môÏte objednaÈ:
Irena Revtiak 905-881-6791,
Margaret Dvorsky 905-508-4871,
Ann Katanik 416-241-2476.
Dospelí $15, ‰tudenti $5, deti 7 a menej zdarma. Prosím rezervovaÈ lístky naãas, ìakujeme.
Direkcie z Toronta: Dialnicou 401 k 404. Potom 404 na sever asi 10 minút k Major MacKenzie, tam
odpoãiÈ do prava (v˘chod) asi 700 m k Woodbine Ave a tam asi 700 m na sever. Ktorí prichádzajú s DVP
dialnicou, tá sa pri 401 mení na 404.
Te‰íme sa na Va‰u prítomnosÈ.

o. Miroslav âajka, C.Ss.R.

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu opût v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 218 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.

Úﬁední hodiny jsou jednou mûsíãnû,
vÏdy první úter˘ od 19 do 20 hod. (po pﬁedchozím zavolání)
v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave.
(KﬁiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.)
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940

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. 531-4836. Farár: P. Dolinsk˘.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko
a Rev, M. âajka. BohosluÏby 9:30 anglicky,
10:30 slovensky.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. BohosluÏby:
3.7. a 7.8. v 17:00.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-nedûle
15:00 hodin.Duch. správce: Pavel Norbert Rous,
St. Adalbert R.C. Mission, 464 Plains Rd. W.,
Burlington L7T 1H2. Tel.: (905) 523-1932.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice: (Lyndale a
Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: Sobota 17.9. 2005 v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 17. 9. 2005
v 9:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
18. 9. 2005 v 11:00

E-mailové adresy: Ústﬁedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Knihovna na Masaryktownu
Stﬁeda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

Tel.: 416-431-9477
Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
ale pﬁedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pﬁebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.
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ãinnosti, aÈ jiÏ to bylo je‰tû na Masarykovû
hale, v kostele sv. Václava, nebo v b˘valé
torontské sokolovnû, a nechybûl pﬁi Ïádné
akci poﬁádané v úsilí o návrat svobody a
demokracie v âeskoslovensku. Své upﬁímné
vlastenectví neprojevoval hluãn˘mi slovy,
ale ãiny; ani ãesko-slovenská vzájemnost
pro nûj nebyla jen heslovitou frází - prokázal
ji nejv˘‰e pﬁesvûdãivû sv˘m sÀatkem se
slovenskou dívkou Brigitou. Ve v‰em vzorn˘
a svûdomit˘, Lubo‰ rovnûÏ pﬁíkladnû
vychoval své dva syny a vedl je k sokolské
a národní ãinnosti, které oba také vûrni
zÛstali - nejen k jeho radosti, ale k radosti a
prospûchu celého na‰eho krajanského
spoleãenství.
V Sokole vykonal Lubo‰ mnoho zásluÏné
práce - jako dlouholet˘ ãlen v˘boru jednoty
v mnoha funkcích vãetnû místostarosty a
starosty jednoty, jako ãlen v˘boru a revizor
Sokolské Ïupy Kanadské, ale i bez jakékoliv
funkce svou pilnou, ãasto drobnou,
neokázalou, av‰ak tím úãinnûj‰í prací v‰ude,
kde bylo jeho pomoci zapotﬁebí.
Jako piln˘ cviãenec a závodník se úãastnil
mnoha sokolsk˘ch sletÛ a závodÛ v Kanadû,
ve Spojen˘ch státech a v Evropû, vãetnû
posledních dvou v‰esokolsk˘ch sletÛ v roce
1994 a 2000 v Praze, a prvního sletu Sokola
na Slovensku v roce 1998 v Ko‰icích. Byl
také pravideln˘m úãastníkem kaÏdoroãnû
konan˘ch letních a zimních her Sokolské
Ïupy Kanadské a sokolská ãinnost v Torontu
a v Kanadû vÛbec by byla tûÏko
pﬁedstavitelná bez jeho úãasti a bez
pﬁítomnosti jeho klidné usmûvavé tváﬁe v
nastoupen˘ch sokolsk˘ch ﬁadách.
O v‰eobecné oblibû a váÏnosti které se
Lubo‰ v‰eobecnû tû‰í mezi sv˘mi pﬁáteli a
v na‰í krajanské spoleãnosti svûdãí, Ïe na
pﬁekvapence, kterou mu v sobotu 9.
ãervence pﬁichystal syn Charlie se svou
manÏelkou Ditou, se dostavilo pﬁes 60 osob
vãetnû
skupiny
jeho
b˘val˘ch
spolupracovníkÛ a kolegÛ z firmy
DeHavilland.
Hezké odpolední posezení v pﬁíjemném
zahradním prostﬁedí zahájil syn Charlie
uvítáním pﬁítomn˘ch a po nûm Josef âermák
pﬁed shromáÏdûn˘mi svûdky veﬁejnû
notáﬁsky potvrdil, Ïe Lubomír Hykel Ïije,
ãímÏ vyhovûl Ïádosti jakéhosi nedÛvûﬁivého
úﬁadu âeské republiky, kter˘ takové
prohlá‰ení od Lubo‰e vyÏadoval. Po nûm
synové Charlie a Rudy pﬁipomnûli nûkolik
pﬁíhod z rodinného Ïivota a podûkovali za
v˘chovu, jíÏ se jim od otce dostalo, pﬁiãemÏ
jej nejpﬁíznaãnûji charakterizoval syn Charlie
doznáním, Ïe mu otec byl a zÛstává po cel˘
Ïivot pﬁíkladem. Za Sokol a ostatní
shromáÏdûné pozdravil jubilanta Jan
Waldauf, kter˘ také pﬁeãetl zaslan˘
blahopﬁejn˘ pozdrav starosty Sokolské Ïupy
Kanadské Jiﬁího Koﬁistky z Kitcheneru, a na
závûr citoval dávnou prognostiku, která se
dosavadním Ïivotem oslavence plnû
potvrdila vãetnû skuteãnosti, Ïe Lubo‰
bûhem svého Ïivota mj. také u‰etﬁil mnoho
elektrického proudu. Hezk˘m proslovem a
podûkováním oslavence byla úvodní ãást
pﬁekvapenky ukonãena a pﬁítomní pak pﬁi
hojném a chutném poho‰tûní posedûli v
druÏné pﬁátelské zábavû aÏ do pozdního
veãera pﬁi hudbû, improvizovaném zpûvu i
ukázkám taneãního umûní nejmlad‰ích
gratulantÛ.
Zdaﬁilou pﬁekvapenkou bylo pûkn˘m
zpÛsobem pﬁipomenuto a oslaveno Ïivotní
jubileum dobrého ãlovûka, upﬁímného pﬁítele
a pﬁíkladného krajanského pracovníka.
( wf )
***

Kalendáﬁ
6.8. (so) 10:00
41. letní sokolské hry
v St. Jacobs
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Nenechali jste si ujít, my také ne…

Czech &Slovak Institutions

Dohromady jich bylo devûtatﬁicet. Pﬁiletûli pÛvodnû na Festival 500 do St. John’s. Ale kdyÏ uÏ tady mûli b˘t, tak abychom z
jejich pﬁítomnosti mûli uÏitek a potû‰ení také my, co milujeme vokál v kaÏdé jeho podobû, rozhodli se organizátoﬁi zcela logicky
o roz‰íﬁení jejich pobytu. A na druhé stranû zase - jsme praktiãtí lidé, Ïe - kdyÏ uÏ tady jsou, tak aby také sami vidûli, co si
pod pojmem Kanada vlastnû mají pﬁedstavovat...

âeské velvyslanectví

O pﬁíletu Vysoko‰kolského univerzitního souboru z Pardubic
jsme na‰e ãtenáﬁe informovali. Uvítali se s Kanadou zrovínka
na její 138. narozeniny její hymnou na leti‰ti. A pﬁidali je‰tû
nûco málo ryze ãeského ze svého ‰irokého repertoáru, aby
odletûli o kousek dál - do Montrealu, kde je uvedla Beseda
Montreal. Pobyt v Montrealu a Lavalu hodnotili jako zajímavou
zku‰enost a milé setkání s paní Alenou Vald‰tejnovou a
Karlem Velanem. Tam to bylo sice poprvé v tom zpûvem
naplnûném pobytu, ale ne naposledy, protoÏe vysoká úãast
zájemcÛ o zpûv Pardubick˘ch se opakovala témûﬁ v‰ude, kam
jejich noha vstoupila, a hlavnû tam, kde propagaãní ãinnost
dobrovoln˘ch aktivistÛ nezklamala. A tak ve Whitby bylo na
250 posluchaãÛ, v kostele sv. Václava snad kolem sto padesáti,
v âeskoslovenském baptistickém kostele pﬁes stovku a na
poslední koncertní ‰taci v kostele Willowdale United Church
jsem osobnû napoãítala kolem stodvaceti. Aktivisté na obou
stranách se opravdu snaÏili a v˘sledkem není jen spokojen˘
soubor a na druhé stranû náv‰tûvníci koncertÛ, ale i prázdné
krabice, v nichÏ se pﬁed pﬁíletem tlaãily kazety se CD s
nahrávkami souboru, jímÏ dominovaly Te Deum G. B. Tománka
ãi Ave Maria F. Biebla a skladby dal‰ích klasikÛ, kupﬁ. L.
Morenzia, J. D. Zelenky, J. S. Bacha, J. Haydna ãi J. V.
Stamice.
Cel˘ pobyt doprovázela pohoda vypl˘vající z pﬁíznû
obdivovatelÛ, a fakt, Ïe organizátoﬁi jako by proutkem mávnutím
umûli zaﬁídit i nemoÏné na poãkání. Také poãasí pﬁálo, a neb˘t
posledních dvou dnÛ, kdy se vlhkost a teplota vy‰plhaly k
témûﬁ ukázkové nesnesitelnosti, nebylo lze si na co stûÏovat.
Splnilo se dokonce i zboÏné pﬁání ‰éfdirigenta Jiﬁího KoÏnara,
aby nikdo ze sboru neonemocnûl, nezranil se nesmysln˘m
úrazem a nezatoulal se.
Ov‰em vraÈme se k posledním okamÏikÛm pobytu. Jeho
svûdkem se stal onen uÏ zmiÀovan˘ Willowdale United Church,
kde jsem si mj. vyzpovídala i Ottu Cerala, známého flétnistu.
Víte, Ïe svého ãasu uãil hrát na flétnu producentku ãeské TV
v Torontû Markétu Slepãíkovou a Ïe se na koncertu setkal i s
dal‰í svojí Ïaãkou Janou Martanovou - tedy za svobodna se
tak jmenující.

Z vystoupení ve Willowdale

Ano, je to pﬁedev‰ím uãitel hudby. Potom milovník jazzu a
propagátor hry na flétnu. Pro mû taková ponûkud prazvlá‰tní
kombinace: jazz a flétna. Kdysi si zahrál spoleãnû s vûhlasn˘m
jazzmanem, dnes uÏ jen ve vzpomínkách Ïijícím Luìkem
Hulanem - to bylo Ottovi tak dvacet let. „Pro jazz se ãlovûk
musí narodit. To není jako hrát klasiku. Tou se musí zaãít, a do
jazzu se musí dorÛst. Ov‰em jen v tom pﬁípadû, Ïe ses narodil
s „ãern˘m“ srdcem... Sám mám rád modernûj‰í jazz, i kdyÏ
oním tradiãním muzikant jako ‰kolou projít musí. Ale hraji i
klasickou flétnu,“ uji‰Èoval mû Otta, kter˘ se pﬁátelí s Jiﬁím
KoÏnarem, ‰éfdirigentem VUS Pardubice, a odtud tedy jeho
cesta do souboru. Jirkovi se zalíbila moÏnost protknout
repertoár souboru i jin˘m hudebním Ïánrem, a tak jej vybídl,
aby také pro nûj nûco zkomponoval..., a pak uÏ to ‰lo jednodu‰e.
Otta tedy po skladbû âas návratÛ napsal i jazzovou baladu
Vzácn˘ host. Sám ve zhruba ‰estiminutové skladbû hraje sólo
na svou oblíbenou flétnu. „Tíhnu k baladám, ale to neznamená,
Ïe jsem veskrze smutn˘ ãlovûk, naopak, legraci mám rád.“
KdyÏ se vyjadﬁoval k dal‰í otázce, jak zapadl pardubick˘
soubor do programu Festival 500 v St. John’s, uvedl, Ïe byl
mile pﬁekvapen. KdyÏ totiÏ soubor pﬁijal pozvání, mûli v‰ichni
zato, Ïe se setká s velkou konkurencí a Ïe ze sebe bude muset
opravdu moc a moc vydat. „A ono tomu tak docela nebylo. Mûli
jsme velikánsk˘ úspûch. Snad i díky na‰emu repertoáru, v
nûmÏ nechybí ani Janáãek, Dvoﬁák, MartinÛ aj. svûtoví
klasikové. To je docela nûco jiného, neÏ bylo sly‰et tam. Ne
Ïe by nebyla konkurence a ne Ïe bychom nemûli vydat, ale s
repertoárem tohoto charakteru jsme byli snad jediní. Na druhé
stranû jsem byl fascinován muzikálností a repertoáry ostatních
souborÛ. To, co jsme tam sly‰eli - ty rÛzné folklórní i indiánské
rytmy, ta spousta nádherné hudby, spontánnost a vﬁelost
obecenstva, to se hned tak nevidí. Já jsem instrumentalista,
ale dobr˘ pûveck˘ sbor mû dokáÏe také ohromit, a tady se to
stalo.“
Docela mû zajímalo, jaké synonymum si mladí lidé (kteﬁí
jakoby lepkavé horko ani nevnímali, ale na konci koncertu bylo
zﬁetelnû znát, jak uÏ by rádi mûli tento bod programu jejich
Ïivota za sebou) na slovo Kanada odváÏejí. Teì jejich pﬁedstava
uÏ mûla pﬁece jen konkrétní tvar a pojem pozbyl bezhraniãnosti:
vût‰ina z nich se shodla na pojmu „javor“, pﬁirozenû, a to dal‰í
bylo nádherná pﬁíroda, nádhernû milí, ochotní a obûtaví lidé.
Vûkem nejstar‰í ãlen souboru Jiﬁí Chráska si zase odná‰el
pocit nekoneãnosti: „Kanada je prostû veliká, veliká a zase
veliká...“ Tomuto nad‰enci sborového zpûvu, dnes
sedmdesátiletému, se splnily v‰echny pﬁedstavy o Kanadû:
„OdváÏím si krásn˘ dojem ze setkání s obûtav˘mi lidmi, kteﬁí
nás hostili a starali se o nás, nádherné dojmy z Niagary,
Toronta i Montrealu a ze setkání se senzaãním obecenstvem.“
Tajemnice VUS Jitka Dusilová s tûÏce skr˘vanou emocí
dûkovala v‰em, kteﬁí peãovali o soubor. Odná‰ela si celou
ﬁadu neopakovateln˘ch záÏitkÛ.
Pro Jirku KoÏnara byl pobyt v Kanadû pﬁedev‰ím velkou
osobní zku‰eností. PovaÏuje za úspûch, Ïe se podaﬁilo seznámit
se nejen s místními podmínkami, ale Ïe mohl on i ostatní b˘t
svûdky operativního ﬁe‰ení problémÛ. „Na druhé stranû jsme
mûli moÏnost v kolektivu poznat se navzájem, nauãili jsme se
potlaãit nûkteré emoce ve prospûch klidného chodu
umûleckého tûlesa. Byla to v‰estrannû uÏiteãná cesta. Ale co
jsem si uvûdomil snad nejmocnûji, je fakt, Ïe neb˘t církevního
zázemí, tak by se na‰e koncerty snad ani konat nemohly, coÏ
je situace obdobná jako u nás doma uÏ vzhledem k tomu, Ïe
koncertní sínû jsou pro nás finanãnû nedostupné... a musím
podûkovat v‰em, kteﬁí se v tomto pobytu jak˘mkoliv zpÛsobem
angaÏovali. Péãe byla úÏasná.“
Nu a tûm, kteﬁí nesli toto „bﬁímû“ po celou dobu pobytu
souboru v Kanadû, stejnû jako sponzorÛm, uÏ nezb˘vá, neÏ
ono podûkování s radostn˘m konstatováním úspû‰nû
zavr‰eného díla pﬁedat. Patﬁila i tûm nûkolika málo ochotn˘m
rukám, které se dnes, stejnû jako na akcích pﬁedchozích,
práce ujaly - za MMI a torontskou odboãku âSSK to byla
Radmila Locherová, Sokol za pultíkem s hromadou servírovací
práce prezentovala také v nedûli 17. ãervence obûtavá Hana
Jurásková. A jako jedním hlasem znûla kladná odpovûì
organizátorÛ Pavla Zemana, Jitky Hortonové a Brigity
Hamva‰ové na otázku, zda je‰tû nûkdy nanovo... Zejména po
tûchto cenn˘ch zku‰enostech by uÏ vûdûli, jak úãinnûji a
ekonomiãtûji jít na vûc... takÏe se tﬁeba na nûkdy je‰tû tû‰me.
Text a foto: Vûra Kohoutová
***

Czech Embassy
251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 749-3178; Fax: 749-4989

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

Honorary consulates
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.

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

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728

Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407
North York, ON M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
21.7.2005 v 01:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
11.8.2005
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Medical
Pﬁíjemné kvalitní
zubní o‰etﬁení
nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ
Sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné!

Ráda pomohu novû pﬁíchozím!
1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)
Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.
Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

Koníãek po tﬁi generace
Milo‰ a Pavel. Otec a syn. A pﬁedcházel Edvard. V poﬁadí Kuãera první. Tﬁi generace fotografÛ sahající aÏ do roku 1901. Záliba,
která se v tomto rodû pﬁená‰ela jako ‰tafetov˘ kolík. Ostatnû, dûdeãkovi bylo osmdesát a bez kamery neudûlal ani krok. A
kaÏdá ta generace má svÛj pohled na svût. U dûdeãka se nezapﬁe jak smysl pro humor, tak smysl pro v˘tvarné pojetí. Ta
ãernobílá fotografie malého kluka s velk˘mi sluneãními br˘lemi, hledícími do roztaÏen˘ch novin velikosti jeho útlého tûla, má
‰mrnc. âlovûk pﬁímo cítí tu touhu malého ãtenáﬁe b˘t uÏ velk˘m a moci uÏuÏ rozhodovat o svûtû. Anebo portréty své Ïeny Anny
ãi prababiãky… pravdaÏe, to zabarvení prozrazuje, v ãem Ïe ta nedokonalost tehdej‰í techniky vûzela.
To práce s Photoshopem a digitálním
fotoaparátem a poãítaãem, to je jiná.
“Temnou komoru? Té jsem se vzdal velice
rád,” ﬁíká Milo‰ Kuãera, reprezentant
druhé generace fotografÛ.. “A jsem rád,
protoÏe to byla otroãina, ãekat na kaÏdou
montáÏ, efekt - povede se - nepovede dnes je to potû‰ení, máte volné ruce a
hlavnû ãas tvoﬁit…” Pochopitelnû se ãas
nezastavil a v˘voj techniky jde
neskuteãnû rychle kupﬁedu. Oba
Kuãerovi mají fotoaparáty stejné - Pavel
zcela zjevnû svému otci dÛvûﬁuje a jde v
otcov˘ch ‰lépûjích. Nemyslím si ani, Ïe
se mezi sebou dohadují o tématu a jeho
zpracování. Otec respektuje synovo
pojetí. A koneãnû, jeho pohled na vûci
kolem se i líbí. Zatímco Pavel dává
pﬁednost abstraktním v˘jevÛm, otce spí‰e
uchvacují varianty na realistické téma ãehoÏ jsou dÛkazem objekty s vûÏiãkami
tak typick˘mi pro Prahu, anebo tak
domácky vyznívající ãervené stﬁechy
âeského Krumlova. Doznává, Ïe
jednodu‰e nemÛÏe odolat ani nádhernû
ãlenûné krajinû jiÏních âech, natoÏ
zlatistvému obilí s kupovit˘mi mraky a
osamocen˘mi stromy na bﬁezích pole.
NemÛÏe se nabaÏit tak nádherné
vyváÏenosti prostoru. Ov‰em nebrání se
ani nov˘m pohledÛm - tﬁeba ten
stylizovan˘ jako odraz ve vypouklém
zrcadle, jehoÏ posláním bylo pﬁedev‰ím
dbát na bezpeãnost silniãního provozu.
Dnes je to místo ze staré Prahy uÏ jen
vzpomínkou a ãlovûka napadne, zda ona
stylizace s barvami je je‰tû vÛbec
fotografie. Vypadá spí‰e jako obraz…
“Malování mû také baví, a urãitû pﬁijde
den, kdy se k nûmu dostanu více,” usmívá
se na mojí otázkou Milo‰. Tady ty barvy
jsem “udûlal” úmyslnû, aby to vypadalo
jako malované ‰tûtcem…líbí se mi to
tak.” Povedlo se, technika dokonale mate.
Stejnû i onen rámeãek, kter˘ diváka
opticky zavádí do prostorového vidûní.
Noãní Praha vypadá jako by mûla tﬁi
rozmûry…”ano, to dûlá to rámování ve
dvou úrovních…” A tahle fotka zase

E-mail:
emestic@hotmail.com
Business

ABE
Letáky, broÏury, jídelní lístky,
tiskoviny, vizitky.
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: a.b.e@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Canada-Czech Republic
Chamber of Commerce
Kanadsko-ãeská
obchodní komora
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net
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Otec a syn

Po Ïních

vypadá jako legrace z váÏné vûci.
Svatebãané v kruhu a tak nûjak
pootoãeném, Ïe obliãeje dostávají zcela
jiné neÏ pﬁirozené rozmûry. Z Milo‰e pak
vypadne, Ïe svatby a promoce jsou
pﬁíleÏitosti, kde ãlovûk nemá pro lovení
momentek ani ãas tvoﬁit. Je to honiãka za
snímky, aby se nic nezame‰kalo. Ale
pﬁece jen se nûjaká skulinka najde a pak
to vypadá tﬁeba takhle. Ov‰em vedle
krajinek, mûstsk˘ch v˘jevÛ a “loveck˘ch”
momentek se ãlovûk musí zastavit i u
portrétu obliãeje uÏ ne mladé, ale stále
pÛvabné Ïeny, u dítûte ãi u skupinky
cikánkÛ, jak je Milo‰ zachytil je‰tû v dobû,
neÏ emigroval. Nezachovaly se v‰echny,
cestou svûtem se nûkam poztrácely.
Pavel následuje svého otce i v mnoha
detailech Ïivota. Otec, elektrotechnick˘
inÏen˘r je‰tû z âVUT v Praze, pracuje jiÏ
‰estnáct let ve v˘zkumu na torontské
univerzitû, a syn ji vystudoval a jako
strojní inÏen˘r pracuje v Magnû. Anebo
ve sportu. Pavel otevﬁenû doznává, Ïe
„táta je fakt dobr˘, tak dobr˘, Ïe je tûÏké
jej dohnat...“ PﬁestoÏe je nejmlad‰í Kuãera
v Kanadû od sv˘ch ãtyﬁ let, ãe‰tinou se

perfektnû domluví.
“Nikdy se na fotografování dopﬁedu
nepﬁipravuji. Mám rád náhodu. Fotím
Nikonem jako mÛj táta. VÏdycky si beru s
sebou. Ostatnû, v˘sledky na zdi jsou toto
dÛkazem - dlouhá expozice a na fotce
vidíte jen barevné ãáry, které kamera
zachytila na dálniãním provozu. Prosím,
navíc foceno za jízdy, ale Pavel ví, Ïe se
to nesmí... Tma je neutrálním pozadím,
barevné linky potkávají jedna druhou.
Takov˘chto v˘jevÛ jako v˘sledek „náhod“
má Pavel po ruce více. Tﬁeba zábûr za
velkého mrazu na Lakeshore. Jezero
pod ranním ãerven˘m sluncem, které se
vzná‰í nad temnû modrou plochou.
Nádhern˘ pﬁírodní v˘jev. Zajímavé barvy.
Zajímavá atmosféra. Jedineãn˘ jev. Proto
se také ocitl v Pavlovû sbírce. Pokud
nemusí, tak do originálního pohledu
nejmlad‰í fotograf nezasahuje. Také
orosené okno nechal autor v pÛvodní
podobû. Vypadá jako roztavená sklenûná
hmota. A barvy má rád syté. V˘sledkem
jeho práce jsou situace bûÏného Ïivota a
vûci kolem nás tak trochu v jiném úhlu
pohledu.
V Kanadû je Milo‰ Kuãera od roku
1982, kdy se rozhodl k emigraci. Utíkali
pﬁes Jugoslávii. Jeho Ïena je zubní
lékaﬁkou. Ta je navíc i prvním kritikem
manÏelov˘ch v˘tvorÛ a pr˘ s velik˘m
pochopením sná‰í bláznûní tûch sv˘ch
chlapÛ s fotoaparáty. A její ordinace slouÏí
jako v˘stavní síÀ. Tam se originály
stoprocentnû stﬁídají nejãastûji. Ostatnû,
ani vám není to digitální dovádûní Milo‰e
a Pavla Kuãerov˘ch cizí. Vzpomínáte? V
auditoriu na „Queenû“, kde se dávala hra
Já chci k filmu, jste mûli moÏnost postát
a pokochat se nádhern˘mi v˘jevy v‰eho
druhu - a mnoh˘m tﬁeba utkvûla v pamûti
i ta bezkonkurenãní Pavlova sluneãnice.
Nedávno skonãila v˘stava fotografií obou
Kuãerov˘ch, a v dohledu se dal‰í
ner˘suje. Ale o nic nepﬁijdete, protoÏe
hned pﬁi prvním pﬁedstavení Nového
divadla v nové divadelní sezónû budete
mít moÏnost se podívat na to nejlep‰í, co
tito dva fotografové zase ulovili. A Ïe to
bude podívaná zajímavá, o tom ani trochu
nepochybuji.
Vûra Kohoutová
***
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Îivot zaãíná po ãtyﬁicítce - a festivalÛm zvlá‰tû
IFF KV - zkratka, jejíÏ mezinárodní
prestiÏ rok od roku roste. Mezinárodní
filmov˘ festival v Karlov˘ch Varech musí
svûtu neustále dokazovat, Ïe si své
„áãko“ - tedy stejnou kategorii, jakou se
honosí slavnûj‰í pﬁehlídky v Cannes,
Berlínû ãi Benátkách - skuteãnû
zaslouÏí. Letos se snaÏil po ãtyﬁicáté
ve své historii a opût uspûl. Dokonce
moÏná lépe neÏ kdy jindy!
Snad poprvé za dobu své novodobé,
rozumûj porevoluãní existence, ‰lapal
jako hodinky, aniÏ by tak ov‰em pﬁi‰el
o svÛj povûstn˘ pel neformální,
veﬁejnosti otevﬁené akce. Pﬁijely
opravdové celebrity: zatímco Sharon
Stone se pouze mihla a jejím jedin˘m
veﬁejn˘m vystoupení se stal plamenná
ﬁeã k uvedení nového Jarmuschova
filmu Broken Flowers, ve které
tﬁináctkrát vyﬁkla slovo mír a k potû‰ení
v‰ech fotografÛ pﬁitom divoce
gestikulovala (projev se pozdûji ‰íﬁil po
festivalu v podobû kultovního
fotoseriálu), Robert Redford se do
západoãeského lázeÀského mûsta a
jeho „festivalu s atmosférou“ zamiloval
natolik, Ïe se rozhodl navázat s ním
kontakt i jménem vlastního festivalu
nezávislého filmu v Sundance. Mezi
Ïenami nejvíce zabodoval ‰armantní
Alexander Payne, reÏisér oskarové
Bokovky, kter˘ si navzdory své povûsti

v‰ude dával místo vína pivo a pﬁed
rozhovory pro média dával pﬁednost
diskusím s vdûãn˘m festivalov˘m
publikem (jednu si dokonce doslova
vydupal proti vÛli organizátorÛ, kteﬁí ho
hnali na veãeﬁi). Pozadu nicménû
nezÛstali Ameriãané Matt Dillon (dostál
povûsti lamaãe srdcí, pﬁekvapil
hereck˘m v˘konem ve filmu Factotum
o Ïivotû Bukowskiho alterega
Chinaskiho) nebo tarantinovsk˘ drsÀák
Michael Madsen (jednoznaãnû
nejvtipnûj‰í host pﬁehlídky).
Karlovy Vary mají ov‰em jiné
specifikum, neÏ jsou hvûzdy, kter˘ch
se ostatnû i v kaÏdém provensálském
mûsteãku najde víc neÏ na tomhle
“áãkovém“ festivalu: totiÏ bezbﬁeh˘
zájem o film. Chodí se na v‰echno, od
korejsk˘ch nezávisl˘ch po animovanou
tvorbu z Ukrajiny - staãí jen projít pﬁehled
filmov˘ch sekcí a máte pocit, Ïe za
devût dnÛ mÛÏete na západû âeska
prozkoumat cel˘ svût. Letos byla jedním
z nejsilnûj‰ích tahákÛ nesoutûÏního
programu retrospektiva s názvem
Zaostﬁeno na kanadsk˘ film: nejenÏe
bylo permanentnû vyprodáno na
snímky jako Benzínka Blues Louise
Bérangera, Bílá kÛÏe Daniela Robyho
ãi Dracula: Stránky z deníku panny
Guye Maddina, právû kanadsk˘ snímek
také získal prestiÏní Cenu divákÛ (MÛj

Ïivot s otcem - r. S. Rose) a je‰tû si
mohl ãlovûk pobesedovat s Atomem
Egoyanem, kter˘ pﬁed lety, tj. v
poãátcích moderní éry festivalu uchvátil
karlovarské diváky svou Exoticou. I teì
byl vstﬁícn˘, zastavoval se s lidmi na
ulici, pilnû chodil na besedy a
donekoneãna neúnavnû vysvûtloval, o
ãem Ïe jeho nejnovûj‰í film Kde je
pravda vlastnû vypovídá. Ideální
festivalov˘ host: takov˘, jaké mají
Karlovy Vary pﬁes v‰echny Sharon
svûta nejrad‰i.
Tereza Spáãilová-Karlovy Vary
***

Atlas Kanady online
Kanadská královská zemûpisná spoleãnost
nedávno pﬁedstavila nov˘ internetov˘ atlas
Kanady. Projekt podpoﬁen˘ federální vládou
pﬁiná‰í na stránkách spoleãnosti interaktivní
mapu Kanady a dal‰í informace o Ïivotním
prostﬁedí, historii, spoleãnosti a ekonomice
zemû javorového listu. Modernû pojaté
webové stránky umoÏÀují snadno vyhledávat
jednotlivá místa v Kanadû, tﬁídit zemûpisné
informace podle témat nebo napﬁíklad
odpovídat na kvízy a vyplÀovat kﬁíÏovky. Dûti
i rodiãe ocení dûtsk˘ atlas (CG Kids Atlas),
kde se dûti poutavou formou (vãetnû
videonahrávek a fotografií) dozvûdí mnoho
zajímav˘ch informací napﬁíklad o pravûku,
indiánech nebo Ïivotû v moderním Torontu,
kde vedle sebe Ïijí lidé mluvící stovkou rÛzn˘ch
jazykÛ. Atlas Kanady online existuje ve dvou
jazykov˘ch verzích, takÏe si jeho uÏivatelé
mohou zároveÀ procviãit angliãtinu a
francouz‰tinu. Nejen kanad‰tí uãitelé a Ïáci
pak vyuÏijí sekci nazvanou v˘ukové stﬁedisko
(Learning Centre), kde jsou ke staÏení hotové
uãební programy a podklady pro v˘uku
zemûpisu podle jednotliv˘ch témat.
www.canadiangeographic.ca/atlas
Kanadská mozaika

SBÍRKA NA DÉTSKOU
LÉâEBNU V TATRÁCH V¯KAZ â. 1
·robárÛv ústav dûtské tuberkulózy a
respiraãních nemocí v Dolném Smokovci
byl znaãnû po‰kozen loÀskou vichﬁicí v
Tatrách. âeské a Slovenské sdruÏení v
Kanadû vypsalo sbírku na pomoc
nejnutnûj‰ích oprav tohoto dûtského
léãebného ústavu a dosavadní v˘nos sbírky
ku dni 6. ãervence 2005 ãiní $1,977.00.
Upﬁímn˘ dík patﬁí v‰em dárcÛm, kteﬁí jiÏ
na sbírku pﬁispûli a jejichÏ jména jsou níÏe
uvedena:
Vesna Alince, Montreal, BoÏena BílkováJílek, Cote Saint-Luc, Vláìa BroÏ, Cote
Saint-Luc, Ken Delameter, Montreal, Alois
Fogl, Montreal, ·tefan Horn˘, Montreal,
Josef Janík, Montreal, Alice Jakibovic,
Mount-Royal, Dalibor Ko‰ack˘, Montreal,
Radmila Locherová, Toronto, Jan
Matûjovic, Toronto, Antonín Matou‰ek,
Montreal, Karel Pelz, Saint-Laurent, Jarmila
Philipp, Saint Laurent, Helena Porez, Cote
Saint-Luc, Helen Richards, Montreal,
Blanka Rohnová, Toronto, Martin Skála,
Gatineau, Julius Stracina, Montreal, Lucy
M. ·evãíková, Toronto, Anna ·kvorová,
Montreal, Lubo‰ ·paãek, Montreal-Nord,
Milo‰ ·uchma, Orleans, Alena Vald‰t˘nová,
Montreal, Jan Waldauf, Toronto, Milo‰
Zach, Vancouver.
Sbírka pokraãuje. Pﬁíspûvky vystavte
laskavû na „Czech and Slovak
Association of Canada - Hurricane Tatry“
a za‰lete na adresu: Czech and Slovak
Association of Canada, 3044 Bloor Street
West, P.O. Box 564, Toronto, ON M8X
2Y8. V‰em vám pﬁedem dûkujeme.
***
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Kniha Josef âermáka

It All Began with
Prince Ruppert
the Story of Czechs and
Slovaks in Canada
vy‰la v roz‰íﬁeném a doplnûném
vydání: 453 stran, 343
fotografií, rejstﬁík osob a
institucí 4,500 jmen, rejstﬁík
míst kolem 500.
Cena $ 38.00 plus po‰tovné.
Objednávky laskavû za‰lete
po‰tou na
Anna Otypka,
11 Antrim Crescent, # 1211,
Toronto, ON, M1P 4P3;
telefonicky: (416) 412- 0940;
emailem otypka@sympatico.ca.
1521-14

Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,00 CDN $
3,87 CDN $
20,00 Kã
25,83 SK
1,24 CDN $
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100 Sk
Quick - 18. 7. 2005

20,54 Kã
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30,16 Kã
77,36 Kã
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European Supermarket in Mississauga- STARSKY FOODS
is looking to hire employees:
- Deli Clerks/Cashiers
- Cosmetic Dept. Manager
- Fruit & Vegetable Dept. Manager
- Baker+Baker’s Help
- Shipper/Receiver
Experienced, reliable, individual required with excellent communication
skills and strong sense of Customer Service. Ethnic language definite asset.

Apply by fax: 1-905-248-3851, e-mail: starsky@starskyfoods.com

Denní kronika
18. 7. 2005

Na Pohodu pri‰lo
opäÈ viac ºudí
Trenãín-sme/(peb, her)-Deviaty roãník
najväã‰ej hudobnej akcie na Slovensku festivalu BaÏant Pohoda - nav‰tívilo podºa
organizátorov denne rekordn˘ch 25-tisíc
ºudí, ão je o päÈtisíc viac ako vlani.
“Atmosféra bola neuveriteºne tolerantná.
Bolo to veºké, milé stretnutie ºudí na
jednom mieste,” zhodnotil hlavn˘

TRANS-COM TRANSPORT LTD.
IS GROWING

19. 7. 2005

Vláda chystá úlevy
pro podnikatele

WE ARE MOVING TO A BIGGER LOCATION TO SERVE YOU BETTER
We are pleased to announce that effective March 31, 2005
Trans-Com Transport Ltd will re-locate to:
1260A Kamato Road
Mississauga, Ontario
L4W 1Y1
Tel: 905-361-2743
Fax: 905-361-2753
Toll Free: 1-800-354-9046
Janusz’s cell: 416-569-1895

organizátor Michal Ka‰ãák.
ªudia sa v piatok a sobotu na
trenãianskom letisku zabávali na
vystúpeniach hlavn˘ch hviezd Garbage
a Prodigy, pri ktor˘ch sa nestratili ani
desiatky ìal‰ích, medzi nimi Èaháky z
oblasti worldmusic ako americkí The
Klezmatics, kubánska hvieza Omara
Portuondo alebo slovensk˘ zástupca
Miroslav Îbirka. “Na Pohode je skutoãne
pohoda. Cítil som to od prvej skladby,”
povedal pre SME tesne po vystúpení
Vystúpeniu britskej skupiny The
Prodigy predchádzal prudk˘ dáÏì, ktor˘
sa spustil v sobotu pred polnocou.
Zhor‰ujúce sa poãasie nakoniec prinútilo
organizátorov, aby odvolali posledn˘ch
‰esÈ vystúpení na dvoch scénach pod
hol˘m nebom. Polhodinov˘m vystúpením
pre 400 uzimen˘ch fanú‰ikov o piatej
ráno festival uzavrel Marián Varga.
***
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Petr ChudoÏilov: KÛÏe

Praha mfd: (pmr)-Vláda pﬁed volbami
chystá zmûny, které mají zjednodu‰it
podnikání a sníÏit danû aÏ pÛl milionu
ÏivnostníkÛ.
Ministr financí Bohuslav Sobotka vãera
pﬁedstavil návrh, jak to udûlat. Vychází z
toho, Ïe uÏ nyní nemusí drobní
podnikatelé sloÏitû úãtovat, pokud si z
vydûlan˘ch penûz odpoãítají urãité
pﬁedem dané procento na pokrytí nákladÛ
a zbytek zdaní. SobotkÛv návrh toto
nezdanitelné procento v˘raznû zvy‰uje.
Napﬁíklad kadeﬁnice si z pﬁíjmu sto
tisíc korun mÛÏe rovnou odeãíst 60 tisíc
jako náklady. Dnes je to jen 25 tisíc. Ze
zbytku zaplatí daÀ, aniÏ by musela nûco
úãtovat a schovávat si stvrzenky, za kolik
nakoupila laky ãi ‰ampony. Bude tedy
platit niÏ‰í daÀ neÏ teì a u‰etﬁí ãas pﬁi
“papírování”.
Zmûny, které by mûly zaãít platit pﬁí‰tí
rok, sníÏí daÀ zhruba ãtvrt milionu lidí,
kteﬁí uÏ dnes vyuÏívají moÏnosti odeãítat
si z pﬁíjmu pau‰ální v˘daje. Dnes se
pau‰ály pohybují od 20 do 50 procent,
novû se zv˘‰í na 60 procent pro
ﬁemeslníky a aÏ na 80 procent pro
zemûdûlce.
Podle Sobotky budou zmûny natolik
lákavé, Ïe od úãtování upustí a na
odeãítání urãitého procenta z pﬁíjmÛ
pﬁejde nejménû dal‰ích dvû stû tisíc
podnikatelÛ.
“Tolik lidí se nenahrne, bude to tak
pûtina,” pochybuje Bedﬁich Danda ze
SdruÏení drobn˘ch podnikatelÛ. Podle
nûj by to chtûlo pau‰ální v˘daje je‰tû
zv˘‰it.
***

Slováci sa teroristov
na dovolenke neboja

Z knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin

BRATISLAVA-sme/ROMAN KRPELANSlovákom sa doteraz pri teroristick˘ch
útokoch vo svete nikdy niã nestalo, hoci
mnoho z nich pracuje alebo dovolenkuje
na miestach, kde teroristi uÏ útoãili.
MoÏno aj to je dôvod, preão na‰e
cestovné kancelárie, napriek atentátom
vo svete takmer vôbec nepociÈujú men‰í
záujem o kúpu leteniek do New Yorku,
Izraela, Lond˘na alebo o obºúbené
turistické destinácie Egypt ãi Turecko.
Práve v posledne menovanej krajine
do‰lo v posledn˘ch t˘ÏdÀoch k dvom
bombov˘m atentátom, pri ktor˘ch
zahynuli turisti. Zatiaº dovolenku ani nikto
nestornoval.
***
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STV neprekáÏa,
Ïe seriál fal‰uje dejiny
BRATISLAVA - sme/ROMAN PATAJ-STV
sa poãas leta rozhodla prv˘krát po roku
1989 opäÈ odvysielaÈ seriál Povstalecká
história, ktor˘ mal premiéru v 80-tych
rokoch.
Vychádza z diela komunistického historika
Viliama Plevzu, ktor˘ mal blízko k
prezidentovi Gustávovi Husákovi. Seriál
jasne poznaãila doba, v ktorej vznikal,
okrem
historick˘ch
nepresností
jednostranne zv˘razÀuje úlohu komunistov
pri organizácii SNP. Televízia v‰ak v
upútavkach tvrdí, Ïe ide o reprezentatívny
pohºad na históriu.
Úplne odli‰n˘ pohºad na SNP má historik
Jozef Jablonick˘. Poãas normalizácie sa
stal pre reÏim nepohodln˘m a nesmel
publikovaÈ. Rozhodujúcu úlohu komunistov
v Povstaní odmieta. “Je to pa‰kvil,” hovorí
o seriáli. Plevzu oznaãil za hlavného tvorcu
Husákovho kultu.
Du‰an Kováã, ìal‰í historik, je
presvedãen˘, Ïe Plevza v seriáli sledoval
Husákovu interpretáciu Povstania a tá bola
poznaãená jeho subjektívnym pohºadom.
“Veºmi by som sa ãudoval, keby to bolo v
súlade s dne‰n˘m poznaním.”
Franti‰ek Cséfalvay z Vojenského
historického ústavu filmu okrem iného
seriálu vyãíta preceÀovanie Husákovej
úlohy a potláãanie úlohy obãianskeho
odboja a povstaleckej armády, ktorá bola
najpoãetnej‰ou a najv˘znamnej‰ou zloÏkou
Povstania. Na jej úkor sa zv˘razÀuje podiel
partizánov.
Branislav Zahradník z vedenia STV tvrdí,
Ïe treba oddeliÈ to, ão je v upútavke, “od
samotného produktu”. “Nevnímame to tak,
Ïe je to uãebnica dejepisu.”
âasÈ historikov je presvedãená, Ïe si
seriál vyÏaduje vysvetlenie. Cséfalvay si
myslí, Ïe STV mala usporiadaÈ diskusiu,
aby obãania vedeli rozlí‰iÈ, ão z filmu je
poznaãené dobou vzniku. “Je ‰koda, Ïe
neprizvali odborníkov, aby o tom diskutovali,
ãi sú niektoré scény pravdivé a obstoja v
súãasnosti,” hovorí.
***

Rómovia z ko‰ického Lunika
zase Ïiadajú v âesku o azyl
KO·ICE -sme/(tasr, sita)-Zv˘‰enú migráciu
Rómov z ko‰ického sídliska Lunik IX do
âeska a ìal‰ích ‰tátov, najmä Belgicka,
Írska a Veºkej Británie, potvrdil vãera rómsky
starosta tejto mestskej ãasti s takmer 5400
obyvateºmi Ladislav ·aÀa. “Odchádzajú,
lebo sú nezamestnaní, majú nízke sociálne
dávky, nevedia zaplatiÈ nájomné a ja im
neviem pomôcÈ, pretoÏe máme nízky
rozpoãet.”
Ko‰ick˘ magistrát podºa ·aÀu rozpoãet
e‰te zniÏuje, aby peniaze Rómovia
neprejedli. Na sídlisku je podºa neho 99percentná nezamestnanosÈ a len niekoºko
desiatok Rómov si na‰lo prácu v U. S. Steel
Ko‰ice.
âeské Hospodáﬁske noviny vãera
napísali, Ïe k˘m vlani Ïiadalo o azyl v
âesku 129 slovensk˘ch Rómov, teraz ich
za prv˘ polrok bolo 150, z toho 64 minul˘
mesiac. âesk˘ sociálnodemokratick˘
minister vnútra Franti‰ek Bublan vyhlásil,
Ïe prichádzajú v dôsledku slovenskej
sociálnej reformy a vo veºmi zlom
zdravotnom stave. “Na Luniku Ïijú ºudia v
neuveriteºn˘ch podmienkach,” citujú noviny
Romana Kri‰tofa z Medzinárodnej
organizácie práce, podºa ktorého Slovensko
rie‰i svoje sociálne problémy na úkor
susedov.
Slovenské ministerstvo práce nesúhlasí,
Ïe by za migráciou Rómov bola sociálna
reforma. Podºa hovorcu ministerstva
Martina Danka práve dne‰ná vláda zaãala

rie‰iÈ problémy Rómov, ktoré v‰ak trvajú
celé roky. Nová sociálna politika ich má
podºa neho aktivizovaÈ, na rozdiel od
dlhodobého uplácania tejto komunity
vysok˘mi sociálnymi dávkami, ktoré len
prehlbovali ich chudobu.
Aj hovorkyÀa ko‰ického magistrátu
Zuzana Bobriková v‰ak viní sociálnu
reformu. Mesto sa vraj snaÏí Rómom
pomáhaÈ, no jeho moÏnosti sú obmedzené.
Za prvé ‰tyri mesiace tohto roka dostal
Lunik IX po 1500 korún na kaÏdého zo
4942 trvalo prihlásen˘ch obyvateºov ako
podielové dane z príjmov fyzick˘ch osôb,
povedala Bobriková. Za máj a jún príspevok
zníÏili na 845 korún na obyvateºa, zvy‰ok
nadviazali na úhradu poplatkov za dodávku
vody. Práve na nedoplatky za vodu dalo
mesto dva milióny korún.
ëal‰ie milióny platí za upratovanie, údrÏbu
komunikácií, odvoz odpadu a nedoplatky
za b˘vanie. Eviduje nedoplatky za 170
miliónov. Dodávka tepla poãas vykurovacej
sezóny bola zabezpeãená len niekoºko
t˘ÏdÀov pre dlh a nelegálne vypú‰Èanie
teplej vody z vykurovacieho systému. Ako
sa bude kúriÈ najbliÏ‰iu zimu, je otázne,
pretoÏe v 690 bytoch ch˘ba tisíc radiátorov,
ktoré obyvatelia odmontovali a zrejme
predali v zbern˘ch surovinách.
***

V Iráku uÏ zemﬁelo 25 000
civilistÛ
Lond˘n -mfd (ms)-Poãet civilních obûtí
války v Iráku a následujících nepokojÛ uÏ
dosáhl 25 000. Témûﬁ dvakrát tolik lidí
bylo zranûno. Vypl˘vá to ze studie, kterou
zveﬁejnila lond˘nská organizace
protiváleãn˘ch aktivistÛ The Iraq Body
Count.
„KaÏd˘ den pﬁijde v Iráku o Ïivot v
prÛmûru 34 civilistÛ,“ ﬁíká jeden z autorÛ
studie John Sloboda.
Osmdesát ze sta obûtí jsou dospûlí
muÏi, zbytek pﬁipadá na Ïeny a dûti.
Nejnebezpeãnûj‰ím mûstem je podle
prÛzkumu Bagdád, kde pﬁi‰la o Ïivot
témûﬁ polovina obûtí. Druhé v Ïebﬁíãku je
mûsto FallúdÏa.
NejohroÏenûj‰í profesí jsou policisté.
Aãkoliv irácká vláda tvrdí, Ïe pﬁeváÏnou
vût‰inu zabit˘ch IráãanÛ mají na svûdomí
teroristé, studie ﬁíká, Ïe to není pravda.
Na teroristické útoky pr˘ pﬁipadá jen devût
procent civilních obûtí. Více neÏ tﬁetinu
mrtv˘ch civilistÛ má na svûdomí
pováleãná kriminalita a s ní spojené
zloãiny.
Dal‰í tﬁetina lidí zemﬁela bûhem útokÛ
spojeneck˘ch jednotek, a to vût‰inou na
poãátku invaze do kvûtna 2003.
V˘zkum ukázal také velmi znepokojiv˘
trend - poãet zabit˘ch civilistÛ se v
posledních mûsících neustále zvy‰uje.
***
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pro státní náv‰tûvy. AÏ loni na podzim se
ji Hrad rozhodl pﬁestavût na bydlení pro
prezidenta. Opravy zatím stály 52 milionÛ
korun.
Pro starousedlíky v ulici U Brusnice
v‰ak znamená stûhování hlavy státu
potíÏe. ManÏelé Ry‰aví, kteﬁí bydleli v
sousedství Lumbeho vily v malém domku
u Jeleního pﬁíkopu témûﬁ 35 let, se odsud
musí dokonce odstûhovat. Z
bezpeãnostních dÛvodÛ. „Bydlelo se nám
tady moc hezky, takÏe je nám to trochu
líto,“ ﬁíká Anna Ry‰avá. „Jak se v sousední
vile zaãalo nûco h˘bat, ﬁekl jsem si, Ïe uÏ
tu asi dlouho nevydrÏíme,“ dodal její
manÏel Alois.
Náhradní bydlení a stûhování jim
obstará Správa PraÏského hradu.
***
21. 7. 2005
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Samotné zníÏenie sociálnych odvodov o
dve-tri percentá bezo zmeny systému
povaÏuje “za najmenej rozumnú reformu”.
Ministerstvo financií pripravuje zmenu
tak, aby chudobní dostali viac a bohatí
nedostali menej, ale bez toho, aby utrpel
‰tátny rozpoãet. ZaplatiÈ by to mala
samospráva, ktorej ubudne z daní z
príjmov, ão si rozdeºujú obce. Podºa
Ódora by v‰ak obce dostali aj tak viac
peÀazí, ako majú dnes.
***

NezamestnanosÈ klesá

BRATISLAVA -sme (tv)-Vysoká
nezamestnanosÈ je na Slovensku na
ústupe. Netvrdí to len minister práce
ªudovít Kaník, ale potvrdzujú to uÏ aj z
európskeho ‰tatistického úradu Eurostat.
Podºa medzinárodn˘ch prieskumov bolo
v máji u nás bez práce 15,5 % ºudí, vlani
Slabo zarábajúcim chce ‰tát ich bolo 18 %. Podºa “Kaníkovej metódy”,
platiÈ dane
ktorá berie do úvahy len poãet ºudí, ktorí
BRATISLAVA -sme/MARTIN JARO·- sa hlásia na úradoch práce, bola v júni
Ministerstvo financií je zatiaº naìalej proti nezamestnanosÈ zhruba 11 %.
***
zniÏovaniu odvodov, ale pracuje na
návrhu, aby ºuìom s nízkymi platmi ‰tát
Restaurants-Deli's
platil daÀ namiesto toho, aby ju buì
vyberal alebo vôbec neÏiadal. Ten, kto
Dovoz potravin z âech,
pracuje za minimálnu mzdu, by tak uÏ od
Moravy a Slovenska
januára 2006 dostával od ‰tátu navy‰e
zhruba 400 korún.
Ministerstvo chce zaãaÈ upratovaÈ
daÀov˘ a sociálny systém. Hlavn˘ analytik
ministerstva ªudovít Ódor si myslí, Ïe je
“politicky priechodné, aby sa zru‰ila
dne‰ná odpoãítateºná poloÏka a nahradil
ju daÀov˘ bonus”.
Odpoãítateºná poloÏka funguje tak, Ïe
mzda, ktorá zostane po zaplatení
sociálnych a zdravotn˘ch odvodov, sa
zdaÀuje len od istej v˘‰ky. Preto ºudia s
hrub˘m príjmom do 8400 korún neplatia
Ïiadnu daÀ.
Pri daÀovom bonuse by sa najprv
zaplatila 19-percentná rovná daÀ z kaÏdej
zarobenej koruny a vypoãítanú daÀ by si
kaÏd˘ bez rozdielu zníÏil o urãitú sumu.
Minister práce ªudovít Kaník chce
naìalej presadiÈ priame zníÏenie
odvodov o dve aÏ tri percentá, no pripú‰Èa
aj kompromis s ministerstvom financií.
ZniÏovanie odvodového zaÈaÏenia je
podºa niektor˘ch ekonómov nevyhnutné,
ak má ìalej rásÈ zamestnanosÈ. “Treba
416-504-5787
zv˘‰iÈ motiváciu firiem, aby sa im oplatilo
638
QUEEN ST. W.
prijaÈ aj zamestnancov s nízkymi
TORONTO, ONT. M6J 1E4
mzdami,” povedal riaditeº nadácie F. A.
* PraÏské uzeniny
Hayeka Martin Chren. Upozornil, Ïe
* Cukráﬁské v˘robky
slovenské odvody sú dnes druhé
* ObloÏené chlebíãky a mísy
najvy‰‰ie v Európe.
* Knedlíky v‰eho druhu
Hlavn˘ ekonóm ING Bank Ján Tóth
* Dennû ãerstvá a chutná jídla
návrh ministerstva financií pochválil.

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

Klaus se stûhuje do vily, kde
dﬁíve byli hradní zahradníci
Praha -mfd (vdo, fry) -Za komunistÛ tady
sídlili hradní zahradníci. UÏ za pár dní
bude v opravené Lumbeho vile bydlet
prezident Václav Klaus i s manÏelkou
Livií.
Od zahradnick˘ch skleníkÛ je bude dûlit
novû postavená zeì.
Empírová vila, jiÏ si tady postavil praÏsk˘
chirurg Karel Lumbe pﬁed 150 lety na
místû baÏantnice Rudolfa II., má
zajímavou historii.
V roce 1925 vilu i s pﬁilehl˘mi pozemky
koupil od Lumbeho dûdicÛ PraÏsk˘ hrad.
Za komunistické éry dÛm chátral,
dokonce uvaÏovali o jeho zbourání.
Po listopadu 1989 zaãala pomalá
oprava - vila se mûla promûnit v ubytovnu

1-416

Nasbírejte si sami
maliny, ãern˘ a ãerven˘ rybíz,
angre‰t, hrá‰ek, fazole a brambory!
Famáﬁsk˘ trh a pekárna!
Nacházíme se na 8100 Steeles Ave. E.
(6 km v˘chodnû od Markham Rd. - Hwy 48)

Telefon: 905/294-3275
Website: www.whittamoresfarm.com
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âechy krásné, âechy mé ...
Jsem si témûﬁ jist, Ïe v následujícím textu ãtenáﬁ-krajan, kter˘ se obãas nebo pravidelnû vrací do âech, nalezne informace a sdûlení jemu více ãi ménû dobﬁe známé.
TakÏe to vlastnû mÛÏe b˘t povídání spí‰e pro ty, kteﬁí setrvávají v novém domovû a nebo se do pÛvodního vrací, ale mají oãi pro jiné vûci (neÏli já). Oproti poslední náv‰tûvû
pﬁed rokem a pÛl, pov‰iml jsem si v podstatû jen tûchto zmûn: hostince i tovary ponûkud podraÏily a zemû má nového pﬁedsedu vlády. Na místû zÛstala, alespoÀ tedy
v Praze, poãetná knihkupectví, restaurace, divadla velk˘ch i mal˘ch forem, jazzové bary, ãajovny, literární kavárny, kina. V kostelech a koncertních sálech stále zní
klasická hudba. A po veliké povodni pﬁed tﬁemi roky nikde uÏ není ani stopa. Následující názor, konstatování, mûl bych si asi nechat na konec povídání. Ale udûlám to
radûji hned, abych snad nezapomnûl: myslím, Ïe navzdory prohloubení propasti mezi vrstvou velmi bohat˘ch, pﬁíslu‰níkÛ stﬁední vrstvy a tûch, kter˘m se bezmála
nedostává, myslím, Ïe Ïehrání na b˘valé totalitní doby je znaãnû neoprávnûné a situaci v zemi neodpovídající. A pro toho, kdo zemi pamatuje z ãasÛ dûlnick˘ch
presidentÛ plus doktora Gustava Husáka a kter˘ dnes âechy nav‰tûvuje, rozdíl je znaãn˘ a nepﬁehlédnuteln˘. V neprospûch dûlnick˘ch presidentÛ a doktora práv.

Rosti
Brankovsky
Associate 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.
Pracujeme v celé oblasti GTA

Sutton Group-Bayview Realty Inc.
416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû dramatick˘ film ze
soudního prostﬁedí reÏiséra Jiﬁího Svobody.

JASNOVIDEC
Tﬁicátá léta minulého století, kdy u litomûﬁického soudu zaãíná
soudní líãení s Herrmannem Steinschneiderem alias
Hanussenem, muÏem, kter˘ je obÏalován z ﬁady podvodÛ,
kter˘ch se údajnû dopustil pﬁi sv˘ch jasnovideck˘ch seancích.
Nelítostn˘ prestiÏní boj, kter˘ vede státní Ïalobce s
Hanussenov˘m obhájcem, stejnû tak, jako souboj vûdeck˘ch
kapacit, které se pﬁou o totéÏ, je prostﬁídán konkrétní reálnou
“seancí” v soudní síni, která vût‰inu pﬁítomn˘ch ‰okuje
nepopirateln˘mi schopnostmi Hanussena. Soudní líãení se
protahuje, do prÛbûhu se pokou‰ejí zasahovat i zvenãí - jde o
tendence ovlivnûné tehdej‰ími poãínajícími otázkami
nacionalistick˘mi ale i osobními, ale nakonec padá osvobozující
rozsudek. V‰ichni odcházejí ze soudní budovy s mnoha otazníky
v mysli… Bylo to setkání s ãlovûkem i vûcmi, které se vymykají
na‰í dennodenní praxi. Strhující pﬁíbûh, vynikající obsazení a
bezchybná reÏie.
Hrají: O. Pavelka, L. Hlavica, L. Topfer, R. Hru‰insk˘, M.
Va‰ut, J. Kanyza, I. Ch˘lková, L. Krbová, M. Stropnick˘ a dal‰í.
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

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

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

(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
Více neÏ 2000 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.
Nové i levné antikvariátní knihy
O katalog nabízen˘ch knih nebo celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free: 1-866-425-0742 Fax: (514) 425-0742
e-mail: cskniha@sympatico.ca web page: www.cskniha.com

Pár dnÛ po pﬁíletu vydal jsem se do
úﬁadu âeské správy dÛchodového
zabezpeãení, abych s koneãnou platností
vyﬁídil situaci pro sebe a svou choÈ, která
den pﬁed m˘m odletem dostala
vyrozumûní o v˘‰i jí pﬁiznané ãeské
penze. Bylo hezky a ‰el jsem ze
Smíchovského nádraÏí do KﬁíÏové 25.
pû‰ky. Domnívaje se, Ïe vûc mohu vyﬁídit
s paní R. H., od níÏ do‰lo mi vÏdy
vyrozumûní a které jsem z Kanady
telefonoval a sdûloval termín své
zam˘‰lené náv‰tûvy, na místû jsem
shledal, Ïe místo s ní budu jednat s jinou
osobou. Ta byla dosti nevlídná a
pﬁipomínala dﬁívûj‰í ãasy. Nicménû,
hovoﬁil jsem s ní klidnû a uvûdomoval si
následující: skuteãnou prací jsem k blahu
republiky pﬁispûl jen po dobu pûti let.
Vystudoval jsem zdarma, aã mÛj plat po
nástupu do zamûstnání byl v porovnání s
v˘dûlkem tﬁeba závozníka nebo vrchního
hotov˘ pakatel. Ale získané vzdûlání
pomohlo mi k rychlému uplatnûní v novém
domovû. A teì (aã nejspí‰ jen díky vstupu
âR do EU) jsem odmûnûn pensí, byÈ
nevelikou, ale malé ryby taky ryby. A
navíc jsou to rybky naprosto neoãekávanû
získané. A tak jsem té nerudné, aã
pomûrnû pohledné úﬁednici, slu‰nû
podûkoval, kdyÏ jsem se porouãel.
Tentokrát byl mÛj jetleg neuvûﬁitelnû
siln˘, ve dvou nocích jsem spal asi dvû
hodiny a to nikoli proto, Ïe by mû k tomu
nutila pﬁípadná pﬁítomnost pohledné
pﬁítelkynû. Navzdory tomu vydal jsem se
sehrát pár setÛ tenisu na staré, ale pûknû
uloÏené kurty klubu OÁZA, odkud je
nádhern˘ pohled na Hradãany. Kurty se
nalézají na Vinohradech, nedaleko místa
proslaveného
mezinárodními
volejbalov˘mi turnaji - Na Smetance.
Po pﬁedstavení Posla z Liptákova v
ÎiÏkovském divadle Járy Cimrmana za‰li
jsme s pﬁáteli do nedaleké restaurace s
názvem Hospoda na m˘tince. Je to
rozko‰ná sklepní místnost s kamennou
klenbou a zajímav˘m jídelníãkem
odkazujícím na oblíbené pochoutky
ãeského genia. Uvûdomil jsem si, Ïe
podobn˘ch podnikÛ je v Praze nespoãet,
a pﬁipomnûl si potíÏe, které ve
Vancouveru musí pﬁekonávat ten, kdo by
chtûl pohostinství vtisknout patﬁiãn˘ ráz,
pÛvab a samozﬁejmost. Aã navracel jsem
se domÛ nedlouho pﬁed pÛlnocí, ocenil
jsem opût dokonalost praÏské dopravy.
Ta má jen tu vadu, Ïe provoz v ní konãí
krátce po pÛlnoci.
Ve Fi‰erovû knihkupectví v Kaprovû
ulici jsem si zajistil Deník P. Juráãka.
Tlust˘ ‰palek o více neÏ 1,000 stránkách
a ceny 499 Kã. Jsou tam dost dlouhé
pasáÏe, které bych mohl klidnû pﬁeskoãit.
JenÏe aÏ neuvûﬁitelnû se pocity autorem
popisované podobají tûm, které jsem sám
proÏíval v dobû svého nejvût‰ího citového
vzplanutí k dívce, která se stala mou
Ïenou ... a je jí, navzdory v‰em
kotrmelcÛm, na které je Ïivot bohat˘,
dosud...
Veãer jsem s pﬁáteli nav‰tívil filmové
pﬁedstavení Pﬁíbûhy obyãejného ‰ílenství,

dílo dnes jiÏ známého a úspû‰ného
filmového reÏiséra P. Zelenky. V divadelní
podobû na‰e vancouverské Divadlo Za
rohem pﬁed nedávn˘m ãasem právû tuto
hru uvádûlo. Nechápal jsem, proã filmová
podoba se dost znaãnû odli‰ovala od
divadelní a dle mého názoru k
neprospûchu vûci.
U pﬁátel se‰el jsem se ze znám˘m,
kterého jsem nevidûl od roku snad 1966
nebo 1967. Sotva jsem ho poznal. Nejen
pro zmohutnûl˘ objem, ale i názory, které
sdûloval v nastalé diskusi. Nezajímá jej
minulost, ale jen tûch posledních patnáct
let, kdy dochází k nepoﬁádkÛm mnohem
hor‰ím neÏ za pﬁedchozího reÏimu. Ten
ãlovûk nikdy snad nebyl to, ãemu se
ﬁíkalo skalní komunista, ostatnû na to ani
nemá vûk. Ale jak jsem ho poslouchal,
nestaãil jsem se divit. Dlouho neopraven˘
chodník za dne‰ního reÏimu v místû jeho
bydli‰tû byl jeho stále opakovan˘m
argumentem. Devastace zpÛsobená 40
lety pokusu o socialismus, jeÏ uãinila
paskvilem to co hlásala (Ïe umoÏní lidem
lep‰í Ïivot ba doslova ráj na zemi) nijak
valnû jej nezajímala. TakÏe jsem mûl
moÏnost setkat se s jedním ãlovûkem z
tûch, kteﬁí s lítostí vzpomínají na ona
poãetná a znaãnû zmarnûná léta.
Na ol‰anském hﬁbitovû, kdyÏ jsem
zasazoval kvûtinu do hlíny hrobu
prarodiãÛ a rodiãÛ, stejnû jako pﬁi poslední
náv‰tûvû toho místa pomyslel jsem na
jedinou jistotu a nevyhnutelnost ãlovûka
a tedy i na svÛj osud. Napadlo mû, kolik
asi ãasu od té chvíle je‰tû uplyne. A
zmocnil se mû smutek ze znaãné
pravdûpodobnosti, Ïe moje pozÛstatky
nespoãinou na tomto místû, ale daleko,
velmi daleko odtud.
Po hodováni s pﬁáteli v jedné pﬁíjemné
vinohradské restauraci odjeli jsme do
Stra‰nic na prohlídku bytu, kter˘ zakoupil
jeden z nich spolu se svou chotí, úspû‰n˘
a schopn˘ architekt, mÛj znám˘, ve
Stra‰nicích. Nalézá se v 5. patﬁe a je z nûj
v˘hled na okraj mûsta. Cena 2.8 milionÛ.
Jeho choÈ pravila, Ïe dneska nemá cenu
mít peníze v bance. Mûla pravdu. A tohle
uÏ je myslím tﬁetí jejich byt, kter˘ koupili
na investici. V nûm donedávna bydlel
profesionální hokejista za 20,000
nájemného mûsíãnû. Já si ale vzpomnûl
na na‰e investice stejného typu pﬁed lety
ve Vancouveru s v˘sledky sotva velice
radostn˘mi a nemohl se doãkat, aÏ budu
na vernisáÏi v˘stavy nûkolika umûlcÛ v
Mánesu. Aãkoliv vernisáÏ byla jen pro
zvané, kdyÏ jsem tam koneãnû dorazil,
nikdo na mnû Ïádnou pozvánku nechtûl.
Za‰títil jsem se jménem básníka Ivo
Vodseìálka. Kdysi jsem byl na se‰losti
Klubu balonového létání, jehoÏ on je
klíãovou figurou ba zakladatelem a pak
pﬁed lety v jejich bytû v Ulici 28.ﬁíjna.
V˘stava byla instalována v pﬁízemí a
suterénu Mánesa a dostavilo se
neuvûﬁitelné mnoÏství lidí. To spolu s
vedrem moÏná zpÛsobilo, Ïe se mi líbila
jen men‰í ãást vystaven˘ch dûl. Ale vína
bylo dostatek a nebylo ‰patné.
V˘let do âerno‰ic, pﬁíjemné obce
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nedaleko Prahy (zpáteãní lístek 29 Kã,
pro dÛchodce s patﬁiãnou prÛkazkou 14
Kã) kde jsem kdysi strávil dost ãasu ve
spoleãnosti pﬁítele V.·. Mûli v obci hezkou
vilu. Jsem si jist, Ïe jsem jí i po tûch
mnoha letech na‰el. Pﬁítel V.·. uÏ v roce
1967 odjel do Itálie a od té doby nemám
o nûm Ïádnou zprávu. V den náv‰tûvy
uvidûl jsem na dveﬁích vily ceduliãku
Willkommen. Po vãerej‰ím de‰ti byla
Berounka hnûdá jako ranní káva ...
UÏ neexistují ony vagóny, do kter˘ch se
nastupovalo po schÛdkách znaãnû od
sebe vzdálen˘ch a sedadla tﬁetí tﬁídy byla
tvrd˘mi lavicemi. Dnes mají vagóny
mnohdy dvû podlaÏí, sedí se v nich
pohodlnû a vlaky, jak se mi zdálo jezdí
pﬁesnû na ãas. A pﬁece mû tahle zmûna
k lep‰ímu bezmála zamrzela.
Vyjel jsem si do Luhaãovic, kde jsem
byl naposledy jako ‰estilet˘ s rodiãi.
Nepamatoval jsem si vÛbec nic. Autobus
mne vezl rovinatou krajinou, ale ta v
blízkém okolí lázeÀského místa dostala
nádhern˘ a pﬁíjemnû kopcovit˘ ráz. Mûsto
se nalézá v údolí obklopeném sytû
zelen˘mi lesy a má typick˘ rys mûsteãka
lázeÀského. V dobû mé náv‰tûvy (konec
kvûtna) zde bylo málo hostÛ a kolonáda
byla kolem sedmé hodiny veãerní
bezmála opu‰tûná. MoÏné vysvûtlení:
snad pﬁíleÏitost jezdit dnes kamkoli do
svûta za pﬁijatelné ceny, zatímco ceny v
Luhaãovicích znaãnû se v poslední dobû
zv˘‰ily.
Vidûl jsem v Praze tﬁi divadelní
pﬁedstavení: U cíle (znám˘ rakousk˘ autor
Bernhart), hlavní pﬁedstavitelka D.
Koláﬁová za svoji roli dostala cenu Thálie,
ale reÏie A. Goldflama mne nijak
nezaujala. Zato pak hra vancouverského
autora M. Panyche Tetiãka a já s V.
Postráneck˘m a L. ·vormovou byla
krásn˘m záÏitkem a uÏ se tû‰ím, aÏ se
oba herci objeví v té inscenaci po
provedení v torontském Novém divadle v
únoru pﬁí‰tího roku i ve Vancouveru. Je‰tû
více ale se mi líbila hra Smí‰ené (po)city
s P. Kostkou a J. Hlaváãovou v hlavních
rolích (reÏie L. Munzar). Pro kaÏdého,
kdo bude mít v Praze moÏnost hru v
Divadle R. Brzobohatého vidût, vﬁele
doporuãuji.
Místo, kde jsem díky dobrotû pﬁátel
bydlel, nalézá se nedaleko PraÏské
trÏnice (dﬁíve hole‰ovická jatka).
Nespoãet krámkÛ obhospodaﬁovan˘ch
ve znaãné síle Vietnamci nabízí zboÏí
kvalitní a o nûco levnûj‰í neÏ ve
standardních obchodech, stejnû jako
klump v‰eho druhu. Ale i tam nalézají se

dva obchody s jídlem a ani ty nijak si
nezadají s na‰í Safewayí nebo podniky
multimilionáﬁe J.Pattisona Save on Food.
A v obchodû Bowmath, nûco na zpÛsob
Rothova
Ïelezáﬁství
nebo
vancouverského Rony k dostání je zboÏí
ve v˘bûru bohat‰ím neÏ tady.
Vlakem jsem si vyjel do Kutné Hory.
Chrám Sv. Barbory stojí vûru za vidûní.
Fascinovala mû hlavnû okna,
neuvûﬁitelná to nádhera. Stejnû jako
znaãnû vysoká klenba. Stavba zaãala
koncem ãtrnáctého století a byla
dokonãena v ‰estnáctém století. Trvání
tedy krat‰í, neÏ o jakém bych se
dohadoval pﬁi pohledu na tu
architektonickou krásu a v úvahu maje
onu dobu bez mamutích stavebních
strojÛ. Za náv‰tûvu rozhodnû stojí b˘valé
stﬁíbrné doly, kde dolování se skonãilo v
16. století a prÛvodkynû informovala, Ïe
do té doby bylo vytûÏeno 2500 tun stﬁíbra.
Prohlídka dolÛ, sahající neÏ do hloubky
22 metrÛ, zatímco v dobû provozu horníci
se vyskytovali v hloubce aÏ 600 metrÛ
(dle jist˘ch zdrojÛ to byl tehdy snad
nejhlub‰í dÛl v Evropû), naplnila mne
spokojeností v tom smyslu, Ïe nejsem
horník a neÏiji v té dobû. Dle dne‰ních
parametrÛ péãe o pracujícího ãlovûka
mûl by mít horník, kutající kladivem
stﬁíbrnou rudu za tehdej‰ích podmínek,
plat alespoÀ tisíc kanadsk˘ch dolarÛ za
hodinu. Tito pracovníci se pr˘ doÏívali
vûku 35 let. V nepatrném mnoÏství
odhalen˘ch a dostupn˘ch ‰tol odﬁel jsem
si batoh a neb˘t helmy, která nám byla
zapÛjãena, rozbil bych si jistû lebku. Celá
ta zajímavá prohlídka je umoÏnûna teprve
od roku 1966.
Zpût do Prahy. Nic netrvá vûãnû a tedy
ani mÛj pobyt. Na ruzyÀském leti‰ti je
dnes pasová kontrola dvojí: pro cestující
z ãlensk˘ch zemí EU a i pro ty ostatní.
Tûm je tﬁeba o nûco déle ãekat. EU
obyvatelÛm posun pasovou kontrolou jde
jak na drátku.
Musím znovu konstatovat, stejnû jako
pﬁi kratiãké reportáÏi o cestování na jiná
místa uvedené jiÏ dﬁíve v tomto Satellitu,
Ïe ona pﬁíjemnû vzru‰ující aura
obestírající povolání letu‰ek se asi
definitivnû rozplynula. Ty, které se
vyskytovaly na pouÏit˘ch letadlech British
Airways, aÏ na nepatrné v˘jimky opût
znaãnû se li‰ily od onûch kdysi zcela
opravÀující jistoty, Ïe co letu‰ka, to bytost
probouzející obdiv a touhu, byÈ
samozﬁejmû neopûtovanou...
Vladimír Cícha-Vancouver
***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Z nedávné v˘stavy v Praze

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net

Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT
je opût k dostání v Liquor Stores

MONARCH GENERAL CONTRACTING
EXTERIOR INSULATING WALL SYSTEMS

ARCHITECTURAL DECORATIVE DESIGNS
JEWELL STONE-NEW FORM OF INTERIOR STUCCO WALL FINISH
ALSO
DRYWALL BOARDING & TAPING
STONE DECORATION, RECLAIMED STONE,
GARDEN DECORATIONS, INTERLOCK DRIVEWAY
CONCRETE FINISHING, NATURAL STONE & MUCH MORE

CALL NOW FOR FREE ESTIMATE!!!!!
(905) 208 1934
(416) 846 27 07 OR (416) 899 2161
EMAIL : Monarch_ gc@yahoo.ca

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789
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SLOVAKOTOUR
Letní slevy do celé Evropy!
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!
Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice, Vídeƒ, Budape‰È, Berlín
a dal‰í destinace

E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4
Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461
Fax: (416) 867-8657

V˘hodné letenky do âech a na Slovensko
Jarní v˘prodej
Praha, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice
MoÏnost zakoupit lístky do dal‰ích evropsk˘ch mûst

Letní dovolené
Ont. Reg. # 2631380

July 21, 2005

Jak pﬁeÏít ve slovenské divoãinû?
Slovenské hory jsou rozsáhlé, hluboké a ãarokrásné. Jejich ‰títy sice nedosahují
v˘‰ek alpsk˘ch velikánÛ a ledovce, po kter˘ch zÛstaly jen zaretu‰ované stopy,
nehrozí sv˘mi zákeﬁn˘mi trhlinami, pﬁesto mají tyto hory nûco, co v Alpách
nenajdeme. Znají to hor‰tí turisté, trampové, mûst‰tí sbûraãi hub a borÛvek i lázeÀ‰tí
pacienti ze sv˘ch lesních procházek. Znají to i lidé místní. Zkrátka ke slovensk˘m
horám jaksi uÏ patﬁí jisté ‰imrání v zádech, nejistota kradm˘ch pohledÛ a úlevné
návraty do ochranného lÛna civilizace.
Ano, právû zde ãlovûk proÏívá onu Inspirující je i údajná praxe místních
odvûkou zku‰enost, se kterou se museli polovníkÛ, kteﬁí pr˘ ponechávají na
bûÏnû vyrovnávat na‰i pﬁedkové od svého ulovené zvûﬁi, jeÏ nemohou ihned
prvopoãátku aÏ do doby relativnû odtransportovat, pouÏitou nábojnici. Îe
nedávné. TotiÏ s vûdomím, Ïe v pﬁírodû by se pach stﬁelného prachu dal vyuÏít i
nejsou absolutními pány. A to je v k ochranû bezbrann˘ch turistÛ?
souãasné stﬁední Evropû fakt zcela
Závûrem prozradím jednu, zcela
v˘jimeãn˘. ¤eã je pochopitelnû o ãerstvou radu, kterou mi nezi‰tnû poskytl
medvûdu.
vûhlasn˘ chatár ëuro z útulné útulnû pod
MoÏnost setkání s nejvût‰í evropskou Chabencom: „To sa musí‰ takto postaviÈ,“
‰elmou je vzru‰ující. Vlastní setkání lze rozkroãil se a vystﬁelil ruce úhlopﬁíãnû ke
pak zajisté navíc oznaãit za jedineãn˘ stropu svého obydlí, „ako Ïe si veºk˘
adrenalinov˘ záÏitek. Ale protoÏe, jak jiÏ chlap a mohutne zarevaÈ.“
ﬁeãeno, v tomto prostﬁedí nejsme tûmi NaãeÏ
se
ozvalo
mocné
v‰emocn˘mi vládci my, nemusí jít vÏdy o „ÚÚÁÁÁHRRR!!!“ a chata se otﬁásla jako
vzru‰ení a záÏitek dle na‰ich pﬁedstav. pﬁi náporu celého tuctu medvûdÛ. I
Historek o takov˘chto stﬁetnutích dvou ëurova visáÏ byla impozantní. Zvíﬁené
velk˘ch v‰eÏravcÛ tváﬁí v tváﬁ panuje vlasy mu coby bujará hﬁíva statného
pﬁespoãet. Chcete-li si je oÏivit ãi obohatit samce divoce vlály a planoucí oãi svítily
jejich rejstﬁík, doporuãuji zavítat pﬁed jako dva policejní reflektory. Av‰ak
nástupem na horsk˘ chodník do nûjaké zdaleka ne kaÏd˘ se mÛÏe pochlubit
té krãmy dole v údolí. Místní ‰tamgasti takov˘mto dominantním vzezﬁením. Snad
rádi poslouÏí.
i proto chatár, a nyní i mÛj nov˘ pﬁítel
Zvlá‰tû potû‰í pﬁíbûhy o hladov˘ch ëuro, stejnû energicky dodal: „No a keì
‰elmách specializovan˘ch na chudáky to nepomôÏe, musí‰ sa celkom
turisty, na které si jiÏ dlouho pﬁed jednoducho posraÈ. - Jo, jednoducho
zaãátkem sezóny dûlají laskominy a které posraÈ. Medveì Èa oÀuchá a odíde,“ a
dokáÏí s obratností leoparda stahovat i z jeho temperamentnû gestikulující ruce
nejvy‰‰ích vûtví stromÛ. Budou-li v‰ak klesly, pﬁedstavujíce závûreãnou teãku,
tito lidoví vypravûãi milosrdní, vÏdy bezvládnû k tûlu. UÏ nebylo co dodat.
nakonec, po v‰ech tûch hrÛzostra‰n˘ch Zíral jsem na nûj jako ve vytrÏení a aÏ po
hororech, dodají, Ïe na Slovensku je‰tû chvíli mi do‰lo, Ïe tato poslední rada, na
Ïádn˘ medvûd nikoho doãista nezabil. rozdíl od v‰ech tûch pﬁede‰l˘ch, nemá
Po pár skleniãkách boroviãky to mÛÏe fakt chybu. UÏ jen proto, Ïe se na ni
b˘t i docela pﬁijatelná útûcha.
netﬁeba vÛbec, ale vÛbec pﬁipravovat.
Ale jak se opravdu zachovat, potkáte-li S vyuÏitím vlastních leto‰ních zku‰eností
svého „maca“?
mirek petr
ZáleÏí samozﬁejmû na okolnostech.
Pﬁíkladem mÛÏe b˘t i Ïivotní záÏitek mého
pﬁítele Ládi z Py‰ného sedla. Tajemn˘
moÏnost pronájmu pokoje s
noãní náv‰tûvník mu nejprve jemnû drápy
moderním prislu‰enstvím blízko
otestoval stûny jeho single stanu, kdyÏ
lazeÀské ãtvrti, $17 za osobu a
nebyl pozván, dovolil si „vlastnoruãnû“
za den. Pro více informací
vyroben˘m otvorem pﬁedstavit svoji
ochlupenou tlapu. Mil˘ pﬁítel bleskovû
volejte, prosím: 011 420 353
pochopil. A pak jiÏ to ‰lo ráz na ráz.
951 122. Reference mozná.
Nov˘m otvorem putovaly k neznámému
1522-14
nakrájená koleãka znaãkového salámu,
narychlo otevﬁené konzervy, su‰enky
v‰eho druhu i, jako vrcholn˘ desert,
slaìouãká ãokoláda. Ráno pﬁipomínalo
okolí Láìova doãasného pﬁíbytku men‰í
smeti‰tû. A jemu samotnému,
vyãerpanému fyzicky, psychicky i
materiálnû nezbylo nic jiného nûÏ spû‰nû
sbalit a obrátit k domovu.
INC.
Takové chování, kdy hlavní aktér, vûdom
si své síly a pﬁevahy, si bere podle své
chuti a potﬁeb není nám lidem nikterak
827A Bloor St. W.
vzdálené. Noãnímu lupiãi v‰ak nelze
Toronto,
ON M6G 1M1
nepﬁiznat i jistou dávku korektnosti, ba
snad aÏ dÏentlmenství. Ale na to nesmíme
samozﬁejmû spoléhat. Mezi medvûdy,
Vám ponúka
tak jako i mezi lidsk˘mi ‰elmami nikdy
cestovanie do celého sveta
pﬁesnû nevíte, na koho natrefíte.
Obecnû pﬁi blízkém kontaktu s
Spolahlivo vybavíme
medvûdem platí neutíkat, nepokou‰et se
letenky, pozvanie,
mûﬁit si s ním své síly, nedívat se mu
poistenie, nájom auta
pﬁímo do oãí, ale naopak nabídnout mu
coby zástupnou obûÈ svÛj drahocenn˘
preklady
baÈoh se v‰ím v‰udy a pomalu, zvolna
Volejte
vyklízet boji‰tû. âasté b˘vá doporuãení
sehrát vrcholnou hereckou roli, roli
Annu Zapletalovou
mrtvého brouka. S odmûnou v podobû
Oskara v‰ak radûji nepoãítejme.

Karlovy Vary

E-mail: nitratravel@yahoo.ca
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186

662 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5
1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,
Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry
Volejte StáÀu
905/274-2597
1-800-577-5917
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.net
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Jak pﬁeÏít blahobyt
KdyÏ jsem zavolal Georgovi, redaktoru
místních novin, Ïe napí‰u serii úvah na
téma Jak vydrÏet blahobyt, byl velmi
skeptick˘. Vylíãil jsem mu, Ïe materiální
blahobyt je dﬁina a pﬁitom jsem navrhnul, Ïe
mu zaplatím snídani jestli mne vyslechne v
mé oblíbené hospúdce Knihy a fazole, zitra
v osm.
Usadil jsem se tam pﬁed osmou, objednal
snídani pro dva, abychom se nezdrÏovali
ãtením jídelního lístku a ãekal. George je
„mÛj“ ‰éfredaktor, protoÏe mi kdysi otisknul
jarem prodchnut˘ ãlánek, jak se vrátily husy
na jezero a odmítl tucet jin˘ch; navic jsme
sousedi ulici s fotbalov˘m jménem
Wembley.
Pﬁi‰el notnû upocen˘ s ãtvrthodinov˘m
zpoÏdûním, místo omluvy proklel pomalou
dopravu a katastrofální nedostatek mist k
parkování v okolí hospÛdky. KdyÏ si v‰imnul,
Ïe mám tenisky na nohách a baÈÛÏek na
Ïidli, ﬁekl, Ïe si to umím zaﬁídit líp neÏ jiní, ale
jestli se nebojím, Ïe mne nûkdo okrade.
¤ekl jsem, Ïe tudy chodím uz dvacet let a
nikdy mne nikdo neoslovil ani neokradl,
ãemuÏ George nevûﬁil.
âi‰ník nám pﬁinesl sklenice oranÏády a
hrnky na kafe. George odstrãil sklenici se
‰Èávou z floridsk˘ch pomeranãÛ se slovy,
Ïe je to plné pesticidÛ, které on nepije.
âi‰ník z konvice nalil kafe, a George ﬁekl,
Ïe kafe nepije, aby nedostal rakovinu
Ïaludku a vytáhnul z kapsy saka plastikovou
láhev pramenité vody znaãky Fina.
âísník zaprotestoval, Ïe není správné si
pﬁinést do hospÛdky vlastní nápoje a já ﬁekl
ãísníkovi, aÈ pﬁinese hostu láhev vody a
pﬁipí‰e ji na úãet, coÏ udûlal, George mi
pﬁistrãil lahev k oãím a zvolal, to je ta nejhor‰í
voda, zatímco moje Fina je minimálné
ionizovana a obohacena fluorem, aby se
nekazily zuby.
âi‰ník pﬁinesl tác se snidaní pro dva:
nasevíroval misky s kukuﬁiãnou ka‰í, a
George se podûsil, jak to mÛÏu jist, Ïe
kukuﬁice má zdraví ‰kodliv˘ obsah ‰krobu,
kter˘ zatûÏuje funkci jater. Pﬁi pohledu na
talíﬁe opekané slaniny s vejci a brambÛrkami
George zakvílel, Ïe taková dávka
cholesterolu by ho zabila a cucal svoji vodu.
Jedl jsem chutnou snídani, kterou mi
George koﬁenil zkazkami o infarktech a
mrtvicích mezi jeho znám˘mi, kteﬁí, jak ﬁekl,
jsou urãitû mlad‰í neÏ jsem já.
Po jídle mi ãísník dolil kafe, sedûli jsme
venku ve stínu javoru, a já si poÏitkáﬁsky
zapálil cigaretu, kterou mi George pokazil
v˘kladem o exhalacích a kvalitû vzduchu,
kter˘ se uÏ nedá d˘chat leda pﬁes filtr.
Zjevnû ho moje blaÏené bafaní iritovalo a
vyprávûl mi o situaci, pﬁi které byl svûdkem,
Ïe jeho znám˘ si zapálil cigaretu a pﬁi‰la k
nûmu nûjaka Ïenská a ‰plíchla mu do tváﬁe
plnou sklenici piva.
„KdyÏ se dostavila policie,“ vyprávûl mi
George, „tak ta Ïenská tvrdila, Ïe chtûla
toho ãlovûka uhasit, protoÏe mu z
koﬁenûného jidla zjevnû vzplála huba a ‰el
kouﬁ z nosu i z úst.
Mezi bafy z cigarety jsem jeãel smíchem,
protoÏe zboÏÀuji anti-kuﬁácké ﬁeãi pﬁi
kouﬁení, zvlá‰tû od b˘val˘ch kuﬁákÛ, kteﬁí
kromû vypravûãského umûní, kter˘m
George opl˘vá, vkládaji do slov svou závist,
protoÏe si taky chtûji zapálit.
âí‰ník se optal, zda je‰tû cosi chceme,
obraceje se v˘znamnû jen na mne, a George
mu pﬁikázal, aby tu nesnûdenou snidani
hodil do krabice pro psa.
âi‰ník se podivil, Ïe jídlo, které on sám
nejí, dáva svému psovi, a George ﬁekl, Ïe
ten jeho parchant dobrman seÏere s gustem
v‰ecko a Ïe ty drahé psí konzervy hroznû
lezou do penûz.
Nabíral jsem dech, abych zaãal svÛj v˘klad
na téma Jak se zachránit pﬁed blahobytem,
ale George se zvednul ze Ïidle, Ïe musi v

devût k zubaﬁi, protoÏe ho vãera rozbolel
zub.
Zaskoãen ve svém úmyslu, vylíãit
Georgovi svÛj vzne‰eny cíl, jsem vyblebtnul,
Ïe pﬁece pije vodu Fina obohacenou
fluorem.
„Tu jsem zaãal pít, kdyÏ mne zub rozbolel,
abych zapíjel prá‰ky proti bolesti,“ ﬁekl
George a spûchal ke svému autu bez
dlouhého louãeni, a Ïe se sejdem pﬁí‰tí
t˘den.
„A kde má‰ toho svého zubaﬁe?“ volal
jsem za Georgem.
V doktorské budovû, volal George, a
ukázal na prosklen˘ palác v dohledu asi
200 metrÛ, nastartoval auto a odjel hledat
parkovi‰tû o 200 metrÛ dál.
Dobﬁe vím, Ïe náv‰tûva u zubaﬁe napne a
vystra‰í kaÏdého a Ïe v takovém okamÏiku
moje mudrování, jak se má ãlovûk zachránit
pﬁed blahobytem ãi aspoÀ ochránit pﬁed
ním, aby nezblbnul uplnû nepadá na
úrodnou pÛdu. V pﬁípadû George jsem asi
pﬁi‰el s kﬁíÏkem po funuse.
Ros Firla - Sudbury
***
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Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416

portable oven;
find what it can do for you...
call Pavel Zeman
Information: 1-866-850-3462
e-mail: info@remoska.ca
website: www.remoska.ca

V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.org
www.zpravy.ca
Minulé ãíslo mÛÏete nalézt v PDF:
www.13.zpravy.ca
nebo
www.13.satellite1-416.com

***
Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com
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PraÏsk˘ maratón
oãima Kanaìana

Po skonãení nejvût‰ího tenisového turnaje Lond˘nem tekla krev

Pevné základy ãeského tenisu
TﬁebaÏe uÏ nemá hvûzdy typu Lendla,
Mandlíkové, Novotné ãi Kordy z
posledních let. Za to v‰ak stojí na pevn˘ch
základech. Je‰tû nikdy se totiÏ nestalo,
aby se do prvních kol wimbledonsk˘ch
dvouher dostalo dvacet ãesk˘ch tenistÛ devût muÏÛ a jedenáct Ïen! Pﬁitom deset
z nich pro‰lo do druhého kola a ãtyﬁi - Jiﬁí
Novák, Tomá‰ Berdych, Nicole Vaidi‰ová
a Kvûta Peschkeová do kola tﬁetího.
Zklamáním byla pouze ve druhém kole
tﬁísetová prohra aktuálnû nejv˘‰e
postaveného âecha na svûtovém
Ïebﬁíãku ATP Radka ·tûpánka s 18let˘m
britsk˘m objevem Andym Murrayem.
âesk˘ krÛãek od ãtvrtfinále
Naopak zcela neãekanû to z
reprezentantÛ âeské republiky dotáhla
nejv˘‰e 30letá Kvûta Peschkeová, kterou
tenisoví pﬁíznivci dﬁíve znali pod dívãím
jménem Hrdliãková. Tenistce provdané
za svého nûmeckého trenéra Torstena
Peschkeho v souboji ãtvrtého kola chybûl
k postupu do ãtvrtfinále milimetrov˘
krÛãek, ale dva nepromûnûné meãboly
proti Rusce Petrovové ji zlomily. Po tûsné
prohﬁe zdÛraznila: „Pﬁí‰tû bych chtûla b˘t
ve Wimbledonu je‰tû lep‰í a v koncovce
urãitû uÏ nebudu tolik riskovat jako
dneska.“ Prezident âeského tenisového
svazu Ivo Kaderka zase tvrdil:
„Systematickou prací se nám podaﬁilo,
Ïe máme ‰irokou hráãskou základnu jako
málokterá zemû ve svûtovém tenise.
Nepotﬁebujeme poﬁádat miliónové turnaje
muÏÛ ATP ani Ïen WTA, v nichÏ by se
pﬁedvádûli dva na‰i zástupci. Za to máme
síÈ soutûÏí a tréninkov˘ch stﬁedisek, ve
kter˘ch nám rostou desítky talentovan˘ch
hráãÛ a hráãek.“
Vzpomínka na zastﬁelenou sestru
Z nejvy‰‰ích poct se letos ve Wimbledonu
radovaly USA a ·v˘carsko. Mezi Ïenami
byla nejúspû‰nûj‰í Williamsová, ale
nikoliv ta, od které by se to ãekalo. Venus
Williamsová nejdﬁíve pomstila svou
favorizovanou a o rok mlad‰í sestru
Serenu, kdyÏ vyﬁadila její senzaãní
pﬁemoÏitelku uÏ z druhého kola dal‰í

Ameriãanku Craybasovou. A pak uÏ
vy‰plhala, ale aÏ jako ãtrnáctá nasazená
hráãka v turnaji, pﬁes Francouzku
Piercovou, loÀskou wimbledonskou
královnu Rusku ·arapovovou a
momentálnû první svûtovou hráãku,
americkou krajanku Davenportovou, na
nejvy‰‰í vrchol. KdyÏ bezprostﬁednû po
skonãeném finále s Davenportovou, které
trvalo dvû a tﬁi ãtvrtû hodiny a bylo nejdel‰í
v celé wimbledonské historii, Venus
bujaﬁe skákala, pak si klekla, zaãala plakat
a zase se smát, vûdûla proã! „Jsem
vdûãná za kaÏd˘ nov˘ den, kdy se
probudím a vyjde slunce. KdyÏ jsem tady
ve Wimbledonu naposledy v roce 2001
vyhrála, byla se mnou i star‰í sestra
Yetunde. Vaﬁila mnû a obû jsme se pﬁi
tom moc nasmáli. Ale o nûkolik t˘dnÛ
pozdûji byla Yetunde v Los Angeles
zastﬁelena, kdyÏ si vyﬁizovali své úãty
drogoví mafiáni!“
Federer jako pihovat˘ Laver?
·v˘car Roger Federer takové starosti
nemûl. I kdyÏ vyhrál Wimbledon potﬁetí
stejnû jako Venus Williamsová. Ale on
potﬁetí za sebou, tedy hattrickem a jeho
finále s Ameriãanem Andym Roddickem
bylo naopak jedno z nejrychlej‰ích v
historii. V‰ak také poraÏen˘ Roddick
konstatoval: „KdyÏ má Federer svÛj den,
tak ho na trávû nemÛÏe porazit nikdo.“
Ov‰em FedererÛv trenér, kdysi vynikající
Australan Tony Roche, zÛstal pﬁi zemi:
„Máme poﬁád na ãem pracovat. Tenisov˘
génius byl jen jeden a to Rod Laver.“
Právû s legendárním pihovat˘m a dnes
66let˘m Australanem Laverem experti
Federera srovnávají. A pﬁedpovídají, Ïe
by Federer stejnû jako on mohl získat
Grand Slam, tedy v jednom roce vyhrát
v‰echny ãtyﬁi grandslamové turnaje Australian Open v Melbourne, French
Open v PaﬁíÏi, Wimbledon i US Open ve
Flushing Meadow. Laverovi se to podaﬁilo
v letech 1962 a 1969.
Oslavy se zmûnily v tragédii
Leto‰ní Wimbledon v‰ak plnû Ïil i jinou
událostí. Ohromnou touhou Lond˘na po
poﬁádání olympijsk˘ch her v roce 2012. A

SOKOLSKÉ LETNÍ HRY SE ZÁVODY
V LEHKÉ ATLETICE
se konají v sobotu 6. srpna 2005
opût na hﬁi‰ti ‰koly v St. Jacobs, Ontario.
Závody jsou, jako obvykle, otevﬁené v‰em,
ãlenÛm i neãlenÛm Sokola,
v‰ichni, od 5 do 75 let (i dﬁíve narození)
jsou k úãasti srdeãnû zváni.
SoutûÏí se v bûhu na krátké tratû (60 m a 100 m), ve skoku vysokém, skoku
dalekém, vrhu koulí, hodu míãkem (dûti), v terénním bûhu dûtí na 200 m a
dospûl˘ch na 2 km a 4 km.
âasov˘ rozvrh (mÛÏe b˘t upraven podle poãtu úãastníkÛ):
09:30 hod. zápis závodníkÛ
10:00 hod. zahájení závodÛ
17:00 hod. ukonãení závodÛ
18:30 hod. vyhlá‰ení v˘sledkÛ, volná zábava na zahradû J. Kargera
K prodeji: na roÏni opékané buﬁty s chlebem nebo houskou
(nápoje si, prosím, pﬁivezte).
Pﬁijeìte do malebné vesniãky St. Jacobs, pﬁivezte s sebou své pﬁátele a
pobavte se s námi!

dva dny po skonãení turnaje o tom v
Singapuru Mezinárodní olympijsk˘ v˘bor
skuteãnû rozhodl! V Lond˘nû se ﬁíkalo,
Ïe i proto, Ïe ve finálovém kole proti
mírnû favorizované PaﬁíÏi dali Lond˘nu
hlasy také zástupci Madridu, kteﬁí ve
volební bitvû vypadli uÏ dﬁíve. Ale mûli
právû od BritÛ slíbeno, Ïe v nejbliÏ‰ích
volbách na nového pﬁedsedu MOV bude
podpoﬁen jejich ‰panûlsk˘ kandidát,
kter˘m je syn b˘valého dlouholetého
pﬁedsedy MOV Juana Antonie
Samaranche… Velkolepé lond˘nské
oslavy v‰ak bohuÏel netrvaly ani
ãtyﬁiadvacet hodin. UÏ ve ãtvrtek 7.
ãervence 2005 v dopoledních hodinách
je vystﬁídala brutální vlna teroristick˘ch
v˘buchÛ, pﬁi kter˘ch v lond˘nsk˘ch ulicích
a podzemí metra zahynuly desítky lidí a
stovky byly tûÏce ranûny! Lond˘n se teì
teroristÛ dûsí daleko více neÏ dﬁíve. A to
i z hlediska organizování sportovních
soutûÏí. Tﬁeba i pﬁí‰tího Wimbledonu…
Pro Satellite
JAROSLAV KIRCHNER, Lond˘n
***

Úvod pote‰il trpezlivú Nitru
a nechamtiv˘ Inter
·tyri zápasy úvodu futbalového
corgoÀligového roãníka 2005/2006 priniesli
hneì tri neãakané v˘sledky. Smutní boli
domáci. Majster z PetrÏalky prehral s
Trnavou 0:2, ambiciózny RuÏomberok
podºahol bratislavskému Interu 1:2.
Vicemajstra zo Îiliny vy‰kolila Nitra, vyhrala
na jeho ihrisku 5:2. Najpozoruhodnej‰í je
posledn˘ v˘sledok. OznaãiÈ “Nitriãku” za
nováãika je nezmysel, hoci sa klub dostal
medzi elitu najvy‰‰ej súÈaÏe po päÈroãnom
pôsobení v druhej lige. Nitra je staronov˘
úãastník, ktor˘ vÏdy priná‰al do súÈaÏe
svieÏi vietor a ãerstvú krv. Zbyvajúce
v˘sledky: RuÏomberok - Inter 1:2 (1:0) Góly:
28. Nezmar - 75. a 89. Halenár prv˘ z pok.
kopu. Dukla B. Bystrica - AS Trenãín 2:0
(1:0) Góly: 13. a 53. Semeník.

1. predkolo futbalovej Ligy majstrov
2005/2006:
Artmedia Bratislava - Kairat AlmaAta 4:1 po predæÏení (2:0, 1:0)
Prv˘ zápas 0:2, postupuje Artmedia Góly:
21. Borbély, 52. Tchuﬁ, 94. J. Kozák (z
pok. kopu), 120.+ P. StaÀo - 91.
Bogomolov, ÎK: 100. Borbély - 63.
ArÈomov, 94. Sosnovskij, rozhodovali:
·molik - Dupanov, Savitski (v‰etci Biel.),
2895 divákov. Hráno v Senci V normálnom
ãase zvíÈazila Artmedia 2:0 a predlÏovalo
sa. V predæÏení sa rozpútal vabank, pri
ktorom domáci utrpeli krut˘ knokaut hneì
v prvej minúte. Debnár nepreru‰il útoãnú
akciu Kajratu na ºavej strane, kríÏna lopta
sa dostala k striedajúcemu Bogomolovovi,
ktor˘ po zemi prestrelil âobeja. V ‰tvrtej
minúte predæÏenia sa v‰ak PetrÏalka vrátila
do hry. Po ruke Sosnovského v ‰estnástke
bezpeãne premenil jedenástku Kozák. Keì
sa zdalo, Ïe petrÏalsk˘ sen o prieniku do
futbalovej Európy sa utopí v seneck˘ch
jazerách, Fodrekov center na‰iel StaÀovu
hlavu a v poslednej minúte predæÏenia
padol Ïivotn˘ gól strelca i klubu. Slovenskí
praiznivci sa môÏu te‰iÈ na súboje so
‰kótskym Celticom Glasgow. Domáci duel
by mala PetrÏalka odohraÈ na Tehelnom
poli v Bratislave.
***

PraÏsk˘ mezinárodní maratón je jedním z
nejmezinárodnûj‰ích maratónÛ na svûtû,
protoÏe dvû tﬁetiny závodníkÛ pochází z 55
zemí. Bylo to ideální místo pro mÛj ãtvrt˘
maratón a první mimo Kanadu. Leto‰ní 42,2
km dlouh˘ závod se konal 22. kvûtna a
pﬁipravoval jsem se na nûj pût mûsícÛ. Patﬁí
mezi sedm nejrychlej‰ích, ale hlavnû je
jedním z nejkrásnûj‰ích.
Po pﬁímém letu z Toronta do Prahy, jsem
mûl dva dny na aklimatizaci. Bylo snadné
nalézt v dolní ãásti Václavského námûstí
stan, kde jsem se mohl zaregistrovat.
ObdrÏel jsem balíãek, kter˘ obsahoval ta‰ku
se suven˘ry, triãko, závodní ãíslo a
komputerov˘ ãip, kter˘ se pﬁidûlá na botu a
slouÏí k mûﬁení ãasu po celé trati. Mûl jsem
je‰tû ãas na lehãí trénink, ale pﬁekvapilo
mû, jak je Praha kopcovitá. Pﬁíjemn˘ byl
obzvlá‰tû ranní trénink, kdy je mûsto je‰tû
tiché. V den závodu v‰ak klid zmizel a
Staromûstské námûstí a pﬁilehlé úzké uliãky
se zaplnily 4646 bûÏci. Zde byl také stan na
pﬁevléknutí a úschovna.
Na ‰tûstí bylo dobré poãasí, ale pﬁesto
jsme byli pﬁekvapeni vûtrn˘mi uliãkami
starého mûsta. Koneãnû v 9 hodin ráno
závod zaãal. Nûkolik okruhÛ pﬁes stﬁed
mûsta, pak pﬁes Vr‰ovice podél ﬁeky do
Bráníka. Návrat zpût a pﬁes Palackého most
následoval dlouh˘ bûh na Smíchov a
Barrandov. Obãerstvení s vodou a dal‰ími
nápoji bylo kaÏd˘ch pût kilometrÛ. JelikoÏ
zaãínalo b˘t horko a vlhko, museli jsme
zvolnit tempo a stále ãastûji pít studenou
vodu. Chtûl jsem zabûhnout maratón pod
ãtyﬁi hodiny. Na ‰tûstí PraÏsk˘ maratón má
i své bûÏce, kteﬁí udávají tempo. Jsou to
zku‰ení závodníci, kteﬁí mûli za úkol drÏet
tempo pro ty, kteﬁí chtûli dosáhnout ãasu
okolo 3:00, 3:30, 4:00 a 4:30 hodiny. PﬁidrÏel
jsem se ãtyﬁhodinového bûÏce, ale ten
nezpomaloval u obãerstvovacích stanic. Na
‰tûstí bûh podél ﬁeky byl po rovinû.
Posledních pár kilometrÛ bylo skuteãnû
tvrd˘ch. V tu chvíli pomohlo povzbuzování
divákÛ. Koneãnû jsme se pﬁes KarlÛv most
dostali kolem 12:30 na pûtikilometrov˘
okruh, kter˘ vedl k cíli na Staromûstské
námûstí. âtyﬁhodinov˘ bûÏec splnil poslání
a pomohl mi dobûhnout pod ãtyﬁi hodiny.
Pro mne to byl dobr˘ ãas, ale vítûz Matebo
Cheptot z Keni dosáhl dvou hodin a deseti
minut, pﬁed dal‰ím závodníkem ze stejné
zemû. První tﬁi v cíli si stûÏovali na vysokou
teplotu 19°C a 70% vlhkost bûhem závodu.
âesk˘m mistrem se stal Jan Bláha, kter˘
skonãil celkovû ‰est˘ ãasem 2:17:59. Byl
zároveÀ prvním Evropanem, kter˘ dobûhl
do cíle.
Teì koneãnû mohly zaãít mé prázdniny.
Mûl jsem je‰tû t˘den na to vidût Prahu a
chodit po krásném historickém mûstû. Je tu
skuteãnû hodnû pamûtihodností a mohl jsem
chodit po mûstû dlouhé hodiny, protoÏe
jsem byl v dobré kondici. Chtûl bych
podûkovat Praze za organizaci tak skvûlého
závodu.
Peter Webster - Toronto

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
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Wimbledon byl opût svûtov˘
Nejstar‰í, nejvût‰í a nejslavnûj‰í. Pﬁesnû takov˘ je v lond˘nském pﬁedmûstí Wimbledonu populární tenisov˘ turnaj, jehoÏ
historie se zaãala psát uÏ v roce 1877 a kter˘ je tradiãnû povaÏován za mistrovství svûta tohoto lukrativního sportovního
odvûtví. A ani letos se na lond˘nské trávû, která je obvykl˘m hracím povrchem Wimbledonu, pﬁi nûmÏ se mezi jeho úãastníky
rozdûluje neuvûﬁitelná finanãní dotace deseti miliónÛ a osmdesáti pûti tisíc britsk˘ch liber, ãesk˘ tenis neztratil.
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