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Modﬁe oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pﬁedplatné!

Pﬁedplatné na jeden rok je
32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09 (GST) = 1.50 dolaru.

Pokud jste zaplatili
pﬁedplatné v tûchto
dnech, objeví se zmûna
na ‰títku v pﬁí‰tím ãísle!
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Praha 15 si pﬁipomnûla 250 v˘roãí bitvy u ·tûrbohol

Václav Havel
slovem (tentokrát v pﬁekladu)
a ve fotografii na Torontské univerzitû
V pondûlí, 14. kvûtna 2007 bylo Munkovo centrum na Torontské
univerzitû svûdkem dvou zajímav˘ch událostí. Odpoledne se
konalo symposium o Havlovû díle v oblasti divadla, filosofie
a politiky. Panelu, jehoÏ ãleny byli profesor James Pontuso,
profesorka Barbara J. Falk a profesorka Markéta GoetzStankiewicz, pﬁedsedal HavlÛv pﬁekladatel Paul Wilson.
Veãer byla uvedena Havlova kniha pamûtí Struãnû prosím ve
Wilsonovû pﬁekladu s titulem “To the Castle and Back”.
VernisáÏ zahájil generální konzul âeské republiky Richard
Krpaã, mezi ﬁeãníky byla profesorka Babara J. Falk a Paul
Wilson a dva kanad‰tí herci zdramatizovali nûkolik Havlov˘ch
vzpomínek. Pﬁítomná b˘vala generální guvernérka Kanady,
Adrienne Clarkson, pﬁeãetla úryvek z Havlovy hnihy, v nûmÏ
Havel dochází k závûru, Ïe v‰e zﬁejmû musilo b˘t tak jak to
bylo, ale ﬁíká to nev‰edními slovy, která zní kouzelnû i ve
Wilsonovû pﬁekladu. V jiné ãásti Centra souãasnû probíhala
v˘stava Havlov˘ch fotografií.
Akce byla pﬁipravena Generálním konzulátem âeské republiky
v Kanadû, nakladatelstvím anglického pﬁekladu Havlovy knihy,
Knopf Canada, Munkov˘m centrem pro mezinárodní studia a
Centrem pro evropská, ruská a euroasijská studia. O
mimoﬁádn˘ úspûch akce se nejvíc zalouÏili generální konzul
Richard Krpaã (a ãlenové konzulátu vÛbec) a Dr. Janet Hyer z
Torontské univerzity.
(Foto a zpráva âTK na str. 7)
Josef âermák
***

O rekonstrukci bitvy, která se konala 6. kvûtna 1757 je na stranû 10.

KdyÏ po Staromûstském námûstí jezdila tramvaj…
Jiﬁí Such˘ mûl v druhé polovinû ‰edesát˘ch let na
stanici âeskoslovensko 2 ãili VKV kaÏd˘ den kromû
soboty a nedûle dvacetiminutov˘ program
Gramotingeltangl. Jednou tam vyprávûl o jednom
mûsteãku na jiÏní Moravû, kde jim spadl gotick˘ kostel.
KdyÏ tam po roce pﬁijel, tak zjistil, Ïe na tom místû jsou
nové veﬁejné záchodky. Nejprve se rozãílil, ale pak si
ﬁekl, Ïe to místní zastupitelé vystihli. Vystihli to, co
pokládají za kulturu a co je pro nû dÛleÏité. Nakonec jen
tak pro zajímavost to mûsto jmenoval. Byly to Hustopeãe.
Nedávno jsem ‰el po Torontu a co se nestalo, na
Dovercourtu dûlají z kostela bytovky a ty se prodávaly
jako housky v krámû. Radost pohledût. I ﬁekl jsem si lidé
chtûjí bydlet v místû, kde se minulé generace cítily
dobﬁe. JenÏe o kus dál pro zmûnu bourali anglikánsk˘
kostel. Stromy okolo byly urãené k likvidaci. Krásná
okna byla vymlácená. Pouze cedulka Vstup zakázán!
Bude tam pro zmûnu podzemní parkovi‰tû. Zapﬁem˘‰lel
jsem, jestli lidé chtûjí parkovat tam, kde se pﬁedchozí
generace cítily dobﬁe a zjistil jsem, Ïe lidé chtûjí spí‰e
parkovat, tam kde jim neukradnou auto. Musím pﬁiznat,
Ïe pﬁed stejn˘m kostelem nám auto neukradli, ale o
kousek dál ho vykradli. Podzemní parkovi‰tû je tedy
nutné. I zde to podnikatelé jaksi vystihli. Máme tedy
kulturu bytovek, podzemních parkovi‰È a k nim patﬁí
obchodní stﬁediska, kde si mÛÏeme koupit nejnovûj‰í
zboÏí, které nám vydrÏí tak do pﬁí‰tích vánoc.
Nic tedy nezÛstává. E-maily a SMS se vymaÏou.
Korespondence pﬁestala existovat. Nepí‰eme si
poznámky rukou, ztratili jsme svÛj rukopis. Místo
gramodesek se poslouchají mpétrojky. Je to

pohodlnûj‰í, mÛÏe to ãlovûk mít v‰ude s sebou, nemusí
se o to starat a kdyÏ ho to pﬁestane bavit, tak se to
vymaÏe.
Nedávno jsem potkal jednoho Ameriãana, kter˘ Ïije v
Praze. Dali jsme se do ﬁeãi. Stra‰livû ho zajímalo jaké
bylo moje dûtství v Praze. Tak jsem mu vyprávûl, Ïe
tramvaj jezdila pﬁes Staromûstské námûstí. „A jak se
tam dostala?“ Znûla otázka nevûﬁícího Tomá‰e.
„Celetnou ulicí,“ odpovûdûl jsem. „Celetnou?“ nechtûl
vûﬁit. VÏdyÈ tam se stûÏí vejde osobní automobil. „Projela
pod Pra‰nou bránou, tam byl semafor, pût minut se
jezdilo jedním smûrem, pût minut druh˘, v PaﬁíÏské se
pak jezdilo obûma smûry…“ „To byly je‰tû ty staré
tramvaje…“ pokraãoval jsem. „Po Praze jezdily
trolejbusy. Vstával jsem vût‰inou pﬁed sedmou. V 7:11
odjíÏdûl trolejbus z Bûlocerkevské. Musel jsem se do
nûj vtûsnat. Do ·umavské dorazil v 7:20. Za minutu se
muselo probûhnout parkem do Vinohradské ulice, kde
pﬁijíÏdûla stará jedenáctka, která byla jiÏ náleÏitû
ovû‰ená studující mládeÏí. Pﬁesto jsme se i my dokázali
povûsit na ‰tangli a náleÏitû si odpoãnout pﬁed dal‰ím
bûhem, kter˘ vedl sérii pasáÏí z Václavského námûstí
do Panské 3. V˘uka zaãínala v 7:30 a ﬁeditel ‰koly,
jak˘si Hledík, stál na schodech a zapisoval opozdilce.
Apokalypsa pﬁi‰la v okamÏiku, kdyÏ zaãaly jezdit nové
tramvaje. Jednou jsem bûÏel Vinohradskou tﬁídou a
místo jedenáctky jela nová dvacítka se zavíracími
dveﬁmi. V okamÏiku, kdy jsem dobíhal mi ﬁidiã zavﬁel
dveﬁe pﬁed nosem. Byly dvû moÏnosti. Vyrazit a chytit
ji na následující stanici. Pﬁedstava, Ïe by se u rozhlasu
konala potupná repríza, mne od tohoto po‰etilého ãinu

odradila. Pomstil jsem se tedy alespoÀ úderem do
dveﬁí. PoblíÏ stála ﬁidiãka taxíku. Otázala se mne kam
jedu a zadarmo mne odvezla pﬁímo pﬁed ná‰ ústav.
¤editel Hledík toho rána stepoval v první patﬁe nadarmo.“
Ameriãan s napûtím poslouchal.
Pokraãoval jsem tedy dále: „Mûli jsme jednoho uãitele,
v ‰edesát˘m osm˘m utekl do Nûmecka. KdyÏ jsem mu
to odpoledne pﬁi praktické v˘chovû v dílnách vyprávûl,
tak se zamyslel a zeptal se mne: ,Ví‰, co by byl je‰tû
vût‰í zázrak?’ ,Kdyby v tom autû byl chlap,’ odpovûdûl
jsem. ,Ne, to by byl homosexuál (pouÏil drsnûj‰ího
v˘razu), ale kdyby ti ten ﬁidiã t˘ tramvaje otevﬁel.’“
Ameriãan se zachmuﬁil. Tento závûr se mu ale vÛbec
nelíbil a já si uvûdomil, jak tûÏko se dá pﬁedat nûco, co
jsme proÏili.
Profesor, kter˘ pﬁedsedal disciplinární komisi, která
mne vyluãovala z vysoké ‰koly byl historikem. Dával si
velk˘ pozor, aby nebyl pod nûjak˘m ostudn˘m
dokumentem podepsán. Celkem se mu to podaﬁilo.
Ten, kdo bude jednou studovat historii, dostane úplnû
jin˘ obrázek, neÏ jak to bylo ve skuteãnosti.
Alois Jirásek vidûl historii asi jinak neÏ ji vidíme my
dnes. Je lehké dnes odsoudit niãení klá‰terÛ a kostelÛ
v 15. století. „Pro husity to nebyly památky,“ ﬁíkal ná‰
ãe‰tináﬁ. MoÏná mûl pravdu, ale opravÀuje to nás,
abychom nevidûli niãení souãasn˘ch památek. PﬁestoÏe
jsou noviny stále tlust‰í, události v nich o nás nic
neﬁíkají. Co vlastnû po nás zbude, pro pﬁí‰tí generace,
kdyÏ svoje vlastní pﬁíbûhy nejsme schopni pﬁedat a
postavíme-li nûco, nahradí to pﬁí‰tí generace nûãím, co
víc bude vyná‰et?
Ale‰ Bﬁezina - Praha
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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.: 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 anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661.
Duchovní správce: Rev.Margaret Hassler,
Pastor, e-mail mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: 905/
712-1200, fax: 905/712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, 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. Farár: P. Dolinsk˘.
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. BohosluÏby: 6. mája a 1. júla v 13:00.,

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Pavel Norbert Rou‰, St. Adalbert
R.C. Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington
L7T 1H2. Tel/Fax.: (905) 635-5763.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 26 kvûtna 2007 v
17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 26.
kvûtna 2007 v 10:00
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
27. kvûtna 2007 2007 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

Toronto

“Life Lease” - nov˘ druh bydlení pro 55 +
na Masaryktownu

Den otevﬁen˘ch dveﬁí
3. ãervna 2007 ve 14 hodin
Po informativní pﬁedná‰ce o v˘hodách tohoto nového typu
bydlení
bude následovat prohlídka typick˘ch bytÛ v tomto projektu.

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 16. záﬁí do 13. ãervna 2007:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu „Steeles West Gymnastics“
601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky
Steeles Avenue West a Dufferin Street)
Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 19:30 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street,
vjezd na parkovi‰tû z ulice Bicknell Avenue)
Informace: Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

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, 101 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

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, 101 a 804)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
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

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

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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Hudebno - poetické
skvosty

Interview
so Chopinom
To byl název zajímavého kulturního
podveãera, kter˘ se konal v
âeskoslovenském baptistickém kostele
v Torontu v nedûli 13. kvûtna. Byl to
druh˘ koncert tohoto druhu, oba
dramaturgicky i reÏijnû dûti Olgy
Turokové, oba uvádûné pastorem Jánem
Bankem. Jak jeho název naznaãuje, tento
program byl vûnován hudebnímu dílu
Fredérica Francois Chopina. Jednotlivé
skladby byly uvádûny rozhovorem mezi
atraktivní a bystrou redaktorkou
(Katarinou Homolovou) a Chopinem,
kterého pozoruhodnû spodobnil elegantní
a patﬁiãnû Ïenami (a tuberkulózou)
uondan˘ Jaroslav âíhal (uondan˘ ov‰em
byl Chopin, nikoliv âíhal).
V programu vystoupily dvû v˘borné
pianistky, Marta Laurincová a Ania
Romaniak. Romaniaková byla trochu
favorizována programem: byla ji svûﬁena
etuda “Revoluãní”, nepochybnû
nejdramatiãtûj‰í Chopinova skladba.
Houslistu (dosud atletického) Edu
Vokurku (kter˘ ve svém star‰ím stﬁedním
vûku dosahuje vynikajících úspûchÛ)
v˘bornû doprovázela Maxine Willan. Bicí
nástroje obslouÏil Bohdan Turok. Jako
vÏdycky, i tentokrát, vynikající v˘kon
podal flétnista Milan Brunner. Znovu jsme
mûli pﬁíleÏitost obdivovat hlas Jána
Vaculíka
a - zvlá‰È v jejím druhém
vystoupení - i bohat˘ mezzosoprán Oleny
Slywanské. Novinkou bylo baletní
vystoupení dvou mlad˘ch taneãníkÛ,
jejichÏ jména na programu nebyla
uvedena.
V tomto koncertu bylo silnû zastoupeno
“umûlecké slovo”. Vedle komentátorÛ
Olgy Turokové a dr. Jaromíra Bertlíka a
ov‰em Katariny Homolové a Jaroslava
âíhala v “hlavních rolích”, se v tomto
programu pﬁedstavili Roman Vrba a
ãlenky Nového divadla, Lenka Nováková
v roli proslulé baronky Sandové,
spisovatelky a neukojitelné spotﬁebitelky
muÏÛ a její soupeﬁka o Chopinovu lásku,
Radka Tamchynová v roli ne nepodobné
té, kterou nás nedávno pobavila v Adamu
Stvoﬁiteli.
Program o Chopinovi byl trochu
nelogicky, hodnû nezvykle, zakonãen
Dvoﬁákovou Humoreskou v interpretaci
Edy Vokurky. Pastor Banko pﬁislíbil, Ïe v
této velmi úspû‰né sérii koncertÛ se bude
pokraãovat.
Josef âermák
***

Passing of Milan B. Havlin
I am extremely sad to announce, that Milan
B. Havlin passed away on Saturday May
12th 2007. Mr. Milan B Havlin, leaves behind
his loving wife Vera Havlin, Sons Roman
and Peter, daughter Rubina, his
grandchildren Milan Jr. and Yasmine Havlin,
his sisters Helenka Badlacova and Marie
Pechlova.
Milan lived a great and selfless life, he
touched all those who knew him. He was a
visionary, a teacher, an author, a grandfather
and a father who was truly a great man!!! He
touched us with his incredible passion for
life. We will greatly miss him.
The Funeral will be held on Friday May
18th, 2007 at 3:00 pm at Paroisse St. Bruno,
1668 Montarville, St Bruno de Montarville,
QC
Roman J Havlin
***
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Czech &Slovak Institutions

V˘stavy fotografií
Karola Plicky

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

V˘stava Karol Plicka - Slovensk˘ národ oãami
Karola Plicku, ktorá sa koná v novootvoren˘ch
priestoroch Celestial Gallery na 3112 Dundas
Street West, Toronto.
Príprava v˘stavy trvala pomerne dlh˘ ãas
kvôli finanãn˘m a organizaãn˘m problémom,
ale napokon v tomto roku pri príleÏitosti
Mesiaca fotografie v Toronte budú po prv˘krát
uvedené v Kanade úÏasné fotografie, ktoré
vytvoril Karol Plicka pred viac ako
‰esÈdesiatimi rokmi. V˘stava sa uskutoãní v
spolupráci s Národn˘m etnografick˘m
múzeom v Martine na Slovensku, ktoré
poskytlo fotografie vytlaãené z originálnych
Plickov˘ch negatívov a v spolupráci s Celestial
Gallery v ktorej priestoroch bude expozícia
vystavená. Mnohí ºudia uÏ videli tieto úÏasné
zábery, ale len zopár z nich malo moÏnosÈ
vidieÈ fotografie v ich pôvodnej podobe.
V˘stava bude prístupná verejnosti kaÏd˘ deÀ
okrem pondelka. ëal‰ie informácie nájdete v
pripojenej broÏúrke.
Na v‰etky Va‰e otázky Vám radi odpovieme
e-mailom:
omihal@slovak.com
alebo telefonicky (416-939-3111).
Pavol Dzacko-Direktor
Kanadsk˘ slovensk˘ in‰titút
***

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) 748-1773 ;
Fax::(613) 748-0699

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

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

Krajansk˘ festival
The 1st Folklore Festival of the Diaspora
in Prague se bude konat ve dnech 4.-11.
listopadu 2007. Informace naleznete na
webov˘ch stránkách:
www.krajanskyfestival.cz.
***

Honorary consulate
of the Czech Republic

Poznámky a opravy
Kromû na‰ich fotografií z plzeÀského
filmového festivalu Finále poskytli snímky
organizátoﬁi festivalu a jedna fotka byla
od Alzbûty Lachmanové.
***
V minulém ãísle jsme uvedli v kalendáﬁi
dvû data pro Interview se Chopinem.
Správné bylo pouze 13. 5. 2007. Za omyl
se omlouváme.
***

Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz

Jiﬁí Bûlohlávek v Torontu
30. a 31. kvûtna 2007 bude Jiﬁí Bûlohlávek
dirigovat v Roy Thomson Hall DvoﬁákÛv
houslov˘ koncert s kanadsk˘m houslistou
James Ehnesem. V druhé pÛli koncertu
zazní slavná Brahmsova druhá symfonie.
Jiﬁí Bûlohlávek pﬁijíÏdí do Toronta z
Washingtonu, kde mimo jiné dirigoval s
obrovsk˘m úspûchem ‰est pﬁedstavení
Janáãkovy Její pastorkynû. Lístky si
mÛÏete objednat na tel. 416/593-7769.
mk
***

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.

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Kalendáfi
27. 5. (ne) 13:00
Koncert Hanky Servickej
Kostel sv. Bohorodiãky
257 Shaw St.
***
3. 6. (ne) 11:00
Národní pouÈ do Midlandu
Farnost sv. Václava
***
6. 6. (st) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
9. 6. (so) 14:00
Piknik v St. Jacobs
Kitchener-Waterloo
***
10.6.. (ne) 17:00
Drew Jureãka Jazz Quintet
Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354
***

satellite

Na‰e internetové stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách. Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com nebo www.zpravy.ca
www.zpravy.org

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.9.satellite1-416.com
www.9.zpravy.ca

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
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
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
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

3

4

satellite

1-416

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005
Medical and relaxation
treatments
Massage therapy
Hot Stone Treatment
Ear Candling

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

Také nabízíme
Homeopatii, Yogu, Qikong,
Reflexologii, Reiki,
Akupunkturu atd.
Některé soukromé pojišťovny
kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
Business

ABE
Letáky, broÏury, tiskoviny.
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca
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

Entertainment
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Jest to Ïrádlo venkoncem, co psal Werich s Voskovcem
KdyÏ jsem ãetl poslední paragraf na stranû 68
- v˘zvu z ¤íma od Jana Wericha k Jiﬁímu
Voskovcovi do New Yorku: Pi‰ vole!, vyvstala
v mé hlavû potﬁeba psát.
Dostal jsem k narozeninám knihu (Díky,
Mileno!): Jiﬁí Voskovec & Jan Werich
Korespondence (pﬁipravil Jan Matûjka, vydal
Akropolis 2007), a tu teì ãtu.
Oba se narodili v roce 1905, oba umﬁeli ve
vûku 75 let. Spﬁátelili se v mládí a v roce 1925
zaloÏili velmi úspû‰né avantgardní
Osvobozené divadlo.
Na poãátku 1939 prchli pﬁed nacisty do
Spojen˘ch státÛ. Po válce usilovnû a s
úspûchem obnovovali divadelnictví v Praze,
které hatili a po únorovém pﬁevratu zhatili
komunisté a Voskovec se svou americkou
Ïenou ode‰el podruhé do exilu.
Werich zÛstal v Praze, protoÏe jak sám ﬁekl,
uÏ na druh˘ exil nemûl sílu...
Kniha má 250 stran; pﬁeãetl jsem pûtinu, a
uÏ chvátám s chválou ke hvûzdám.
KdyÏ byli V+W spolu, nekorespondovali, ale
psali. Oddûleni vzdáleností, psali si.
Werich se vrátil okamÏitû po válce do Prahy
se svou Ïenou Zdeniãkou a dcerou Janou;
Voskovec se zdrÏel v New Yorku skoro rok ze
tﬁí dÛvodÛ: jednak si léãil nervy u
psychoanalytiãky, dále se rozvádûl s první
Ïenou Madlou a do tﬁetice plánoval hned po
rozvodu pojmout za manÏelku Ameriãanku
Anne.
Toto období odlouãení je první ãástí
Voskovcov˘ch srdcervoucích dopisÛ.
Voskovec pí‰e z New Yorku Werichovi do
Prahy 26. listopadu 1945: Co pí‰e‰ o národu
- tedy o tom vybití elity ve v‰ech vrstvách a

oborech, jako i to zhor‰eni situace, co do
intenzity sviní, je ov‰em velmi smutné.
VÏdycky jsme se toho báli a bohuÏel jsme
zase mûli pravdu. Na druhé stranû mne
stra‰nû povzbuzuje v‰e, co ﬁíká‰ o lidu
prostém a jeho konstruktivní nadûjnosti a
Ïivelnosti... (strana 24)
Voskovec pí‰e nádhernou ãe‰tinou, ptá se
Wericha, proã slovo velkorys˘ nemá opak
malorys˘, kdyÏ pí‰ou o pováleãné politice v
âeskoslovensku.
Po návratu Voskovce do Prahy není
korespondence, ale jaké ty dva roky v
âeskoslovensku byly, se dovídáme, kdyÏ
Voskovec hned po vítûzném únoru 1948,
kter˘Ïto pﬁevrat oba povaÏovali za dûsn˘
prÛser, prchá od komunistÛ.
Voskovec pí‰e Werichovi, ale je cítit, Ïe si
pﬁestávají rozumût.
Voskovec pí‰e 25. ãervence 1948 z PaﬁíÏe
Werichovi do Prahy: Zrovna, to je vãera, ãi
tak, jsem dostal TvÛj dopis z Velhartic. Pﬁed
tím jsem uÏ dostal jeden a správnû slova
klade‰, Ïe jsem naÀ neodpovûdûl. Nedostatek
koncentrace, starosti s nov˘m jobem, zmatek
ve svûtû a tím i ve vlastní hlavû. Jedno s
druh˘m, co ti mám povídat. Toto jsou doby,
které doléhají na du‰i ãlovûka, na coÏ mÛÏe‰
klidnû odpovûdût: Mnû budete nûco vykládat...
Konãím svÛj letní dopis. Jestli tû nasral, je to
smÛla. Ale nasral ãi nenasral, myslím, Ïe je
podnûtem k pﬁem˘‰lení a vûﬁím, Ïe kaÏdé
pﬁem˘‰lení nese ovoce a je semenem
ãinorodého hemÏeni.’(strana 55)
Na dal‰ích stránkách editor (Ladislav
Matûjka) shrnuje osudy Voskovce v USA jako
herce v podpÛrn˘ch rolích a Werichovo

umûlecké usilování v totalitní cenzuﬁe první
pÛle let padesát˘ch - Werich se komunistÛm
vysmíval, oh˘bal a slouÏil. Za zásluhy byl
urãen v roce 1955 ﬁeditelem divadla Satiry a
pozdûji divadla ABC.
Jiﬁí Voskovec byl vymazán z dûjin divadla,
vy‰krtnut z autorsk˘ch záhlaví.
V roce 1956, pí‰e Matûjka, po osmiletém
mlãení, se Jan Werich náhle Voskovcovi ozval
dopisem z ¤íma a napsal ...Vzpomínám na
rok 1937. Napi‰ vole.
Zavolal jsem hned ZdeÀkovi, kter˘ má také
zalíbení v knihách korespondence a blekotal
jsem svÛj chvalozpûv a vtip a nápaditost textu
a historickou váhu záznamu o machinacích
totality. Zdenûk se nadchnul taky, ale nabádal
mne, abych vyãkal s chvalozpûvem, aÏ
Korespondenci doãtu.
„Bude‰ rok ãekat neÏ korespondenci doãtu?“
optal jsem se záludnû.
„Proã rok, to bude‰ ãíst jednu stránku dennû
po cel˘ rok?“
„Nikoliv, objasnil jsem ZdeÀkovi, ale mám v
ruce první svazek Voskovcovy & Werichovy
Korespondence, zahrnující dopisy od roku
1945 do roku 1962. Druh˘ svazek pokr˘vající
Korespondenci za období 1963-1968 vyjde v
Akropolisu pﬁed Vánocemi 2007.
Tﬁetí svazek Korespondence (1969-1980)
vyjde v prvém pololetí pﬁí‰tího roku.“
„Aha!“ vydechnul Zdenûk s opravdov˘m
úÏasem, a chvatnû dodal, Ïe tu Korespondenci
Voskovce a Wericha musí mít.
Zdravím a pﬁeji hezk˘ den a v‰ecko dobré na
kaÏdém kroku!
Ross Firla - Sudbury
***

Petr ChudoÏilov: Îivot na jachtû
Právû dnes pﬁed ãtyﬁiadvaceti lety jsem emigroval.
s litinov˘m reliéfem po‰tovního holuba, svému úãelu
Na ruzyÀském leti‰ti policajti na rozlouãenou
zaãala slouÏit uÏ sto let pﬁed m˘m narozením. Po
pﬁedvedli mé rodinû - na‰e ãtvrté dítû je‰tû neumûlo
cel˘ch ãtyﬁiadvacet let uchovávám v‰echny po‰tovní
chodit - miniaturnû komorní ukázku ãerného humoru.
známky z do‰l˘ch dopisÛ a podaﬁilo se mi tak naplnit
Povedlo se, Ïaludeãní kﬁeãe mû trápily je‰tû v letadle.
krabici od bot vyobrazeními cizích krajin a politikÛ,
V‰ímavá ‰v˘carská letu‰ka mi nabídla skleniãku na
pﬁiãemÏ nejspodnûj‰ím vrstvám mého filatelistického
spravení chutû, kdyÏ jsem odmítl, suÏován starostí,
pokladu dominují Gustávové Husáci se skrãenecky
kdo to zaplatí, pﬁinesla mi na hraní Ïirafu z dﬁevûn˘ch
pﬁivﬁen˘ma oãima. KaÏdá lidsk˘m jazykem olíznutá
korálkÛ velikou asi jako my‰. Zatáhlo-li se za
známka mimoto uchovává aspoÀ maliãk˘ vzorek
provázek, Ïirafa mr‰tnû vyskoãila na nohy, kdyÏ jsem
DNA, mnohdy poslední stopu jiÏ zanechali pﬁátelé,
povolil, bezvládnû se svalila. Cítil jsem se lítostivû
jejichÏ Ïirafa uÏ na nohy nikdy nevyskoãí.
jako ta Ïirafa, neustále poÏírán nepﬁátelsk˘m osudem,
Samozﬁejmû; v emigraci jsem tu a tam zaÏil i ony
ale nakonec jsem si spoãítal, Ïe odteìka si za ten svÛj
tﬁpytivé ãasy, jeÏ b˘vají v mé staré vlasti obecnû
Ïivotní provázek budu tahat uÏ jenom já sám. Celou
pﬁisuzovány úplnû v‰em obyvatelÛm tak zvaného
dobu letu z Prahy do Curychu mû tr˘znila pﬁedstava,
Západu - napﬁíklad jsem v anonymnû obeslané soutûÏi
Ïe letadlo v polovinû cesty otoãí zpátky na RuzyÀ.
získal prestiÏní Evropskou cenu za nejlep‰í nûmeckou
„Tak vás tady zase máme!“ dloubnou mû majetnicky
pohádku - ale jako spisovatel na volné noze si poﬁád
do Ïeber, „ale Ïe to byla sranda, có?“
je‰tû obãas pﬁivydûlávám jednou jako kuchaﬁ v
Emigrací jsem ztratil milované Staré Mûsto PraÏské
domovû pro schizofreniky, jindy noãní rozná‰kou
s jeho dvorky skryt˘mi bûÏnému pohledu, syãícími
novin. Mimochodem: ta Evropská cena mû na nûkolik
plynov˘mi lampami a útulnû zaplivan˘mi hospÛdkami
mûsícÛ ekonomicky úplnû zniãila, protoÏe jsem si
ãtvrté cenové skupiny. Získal jsem Kleinbasel. Malou
musel koneãnû koupit sako, zaplatit cestu na
Stranu mûsta na R˘nû, v jehoÏ ãisté vodû mohou
slavnostní pﬁedání plakety a také vyrovnat uãet za
plavat nejen ryby, ale i lidé. Ministﬁi jezdí do práce na
alkoholické nápoje na hotelu. Noãní rozná‰ka novin
kole! Nejen policajti a státní úﬁedníci, n˘brÏ dokonce
je honorována skromnû, ale zato mi ‰estkrát t˘dnû
i ãí‰níci obãanovi zdvoﬁile ﬁíkají pane! Pﬁestal jsem
poskytuje spoleãnost turecké rodiny, egyptského
vídat staré pﬁátele a nûkteré z nich v tomhle Ïivotû
studenta psychiatrie a b˘valé chorvatské krasavice.
neuvidím uÏ nikdy. V˘mûnou jsem kaÏd˘ den potkával
Jedin˘m prav˘m ·v˘carem v na‰í pÛlnoãní komunitû
na ulici ·v˘cary, Afriãany, Nûmce, âíÀany,
momentálnû je bezdomovec závisl˘ na módním
Francouze, Thajce, Italy, Poláky, ·panûly, Maìary,
kokainu. Netû‰í se oblibû neboÈ hroznû zapáchá a svá
Turky, Kapverìany, Skoty ãi Tamily, a pochopil tak
pﬁíleÏitostná lÛÏka pod hvûzdnat˘m nebem si rád
nejen hlavou, ale i bﬁichem, Ïe lidé, kdyÏ se v‰echno
vyst˘lá kraden˘mi novinami. Dnes v noci projela
podtrhne a seãte, jsou úplnû stejní v‰ude na svûtû.
námûstím, kde ãekáme na dodávku novin obrovská
„Jak dlouho jde dopis z Basileje do tvé zemû?“
miliardáﬁská jachta, na trajleru pﬁekonávající cestu k
vyptávala se nás z konverzaãních dÛvodÛ pﬁed
moﬁi. Vpﬁedu policajti, vzadu policajti, záplava oslnivû
ãtvrtstoletím krásnû pihovatá paní uãitelka v jazykové
blikajících svût˘lek nám na nekoneãné tﬁi minuty
‰kole. „T˘den,“ ﬁekl Turek. „Asi tak mûsíc,“ usoudil
poskytla iluzi bájeãnû bohatého ·v˘carska,
Peruánec. „ZáleÏí na obsahu,“ prozradil jsem a nikdo
existujícího kdesi v hlubinách vesmíru, kam normální
ve tﬁídû tomu neporozumûl, akorát v‰ichni Vietnamci
ãlovûk nepronikne ani v tom nejodváÏnûj‰ím snu.
ano. Dopisy po mnoho let svûﬁuji starodávné schránce
Psáno pro âRO 6. Oti‰tûno s vûdomím autora.
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Soud s vietnamsk˘m
disidentem, katolick˘m
duchovním Nguyen Van Ly
Dne 30. bﬁezna 2007 odsoudil okresní
soud mûsta Hue provincie Thua Thien
katolického duchovního Nguyen Van Ly
na osm rokÛ vûzení a dal‰ích pût let s
dozorem. Spolu s ním byli odsouzeni ve
stejném procesu je‰tû ãtyﬁi ãlenové
nedávno zaloÏené strany Thang Tien (Viet
Nam Progression Party) vãetnû jejího
pﬁedsedy Nguyen Phong. V‰ichni byli
obvinûni a odsouzeni za propagandu proti
socialistické vládû Vietnamu. Soud
probûhl t˘den pﬁed symbolick˘m prvním
v˘roãím tzv. Deklarace 2006 (úpln˘ název
je „Svoboda a demokracie pro Vietnam
2006“), vietnamsk˘m opoziãním hnutím,
které bylo inspirováno a odvolává se na
ãeskoslovenskou Chartu 77.
Nguyen Van Ly je jedním z autorÛ
deklarace a pﬁed sv˘m zatãením (v
pﬁedveãer vietnamského nového roku
2007) byl téÏ hlavním koordinátorem
„Bloku 8406“, kter˘ sdruÏuje signatáﬁe
zmínûné deklarace. Nguyen Van Ly, kter˘
je rovnûÏ drÏitelem ceny Homo Homini z
roku 2002, jiÏ nûkolik desetiletí pﬁedstavuje
jednu z vÛdãích osobností vietnamského
disentu. Tento rozsudek ho posílá do
vûzení jiÏ poãtvrté - v posledních dvou
desetiletích strávil celkem ãtrnáct let ve
vûzení.
Reakce státních orgánÛ po vyhlá‰ení
deklarace v dubnu loÀského roku byla
zpoãátku pﬁekvapivû zdrÏelivá. Státní
policie sice sledovala a obtûÏovala
disidenty, ale její akce se vût‰inou omezily
formálnû „jen“ na pﬁedvolání a zadrÏování
do 48 hodin, domovní prohlídky,
monitorování telefonÛ, ru‰ení mobilních
telefonu a omezování pohybu (v nûkolika
pﬁípadech údajnû vyvolali pouliãní
provokace policisté v pﬁevleku). Ov‰em
po vstupu Vietnamu do WTO (World Trade
Organization) a úspû‰ném hostování
summitu zemí APEC (Asia Pacific
Economic Cooperation), na kterém se
Ïádn˘ státník kromû kanadského premiéra
nezmínil o otázkách dodrÏování lidsk˘ch
práv, se nikdo nepokusil ani o symbolické
setkání s disidenty a dokonce nikdo ani
neprotestoval proti tomu, Ïe policie drÏela
disidenty v domácím vûzení a nepustila k
nim zahraniãní novináﬁe, se státní aparát
rozhodl ráznû na disidenty zaútoãit. Kromû
5 odsouzen˘ch v procesu s Nguyen Van
Ly jsou „doãasnû“ zadrÏovány desítky
dal‰ích nezávisl˘ch odpÛrcÛ reÏimu
vãetnû dvou nedávno nominovan˘ch
drÏitelÛ ceny Hellman-Hammet udûlené
nadací Human Rights Watch, a dal‰í
podobné procesy se dají oãekávat.
Proces s Nguyen Van Ly jiÏ t˘dny pﬁed
zahájením vzbudil velk˘ rozruch jak ve
Vietnamu, tak i v zahraniãí (zejména v
poãetné komunitû vietnamsk˘ch
emigrantÛ). Bylo to poprvé, kdy domácí
media smûla informovat o pﬁipravovan˘ch
procesech s politick˘m podtextem a o
lidech v nich obÏalovan˘ch. Nejde v‰ak o
uvolnûní v oblasti kontroly nad medii ani o
omezování cenzury ze strany orgánu,
kter˘ disidenti oznaãují jako „kulturní
policie“ - tzv. komise pro ideologii a kulturu,
která je ﬁízena pﬁímo politbyrem
komunistické strany Vietnamu. Jde o
novou etapu represe vÛãi disidentÛm, ve
které vládní orgány zvolily novou strategii:
kriminalizaci disidentÛ a odsouzení ve
formálních soudních procesech, které
navenek mají - na rozdíl od pﬁedchozích v‰echny právní náleÏitosti, jsou veﬁejné a
dokonce se jich mohou zúãastnit i

World
zahraniãní novináﬁi a pozorovatelé. Vládní
orgány zﬁejmû chtûjí pﬁipravit argumenty
pro tvrzení, Ïe ve Vietnamu nejsou politiãtí
vûzÀové a Ïe nejde o politické procesy.
Vlastní proces v‰ak byl zorganizován tak,
Ïe ani rodinní pﬁíslu‰níci a pﬁátelé
odsouzen˘ch, ani pozorovatelé a novináﬁi
se nedostali do soudního sálu (ten jiÏ byl
pln˘) a tak museli sledovat líãení ve
vedlej‰í místnosti pﬁes televizní
obrazovku. Zábûry ze soudního procesu,
ve kter˘ch svalnat˘ pﬁidûlenec v civilu za
asistence dvou policistÛ v uniformû rukou
umlãel hlavního obÏalovaného Nguyen
Van Ly, kdyÏ chtûl promluvit, svûdãily o
podstatû tûchto procesÛ. Vy‰lo navíc
najevo, Ïe odsouzen˘ Nguyen Van Ly
nemûl vÛbec právní zastoupení a byl

odnesen ze soudního sálu je‰tû pﬁed
vynesením rozsudku. Tyto zábûry se v‰ak
dostaly ven a okamÏitû se objevily na
internetu (viz www.vndi.eu) a staly se tak
bezdûky obÏalobou vietnamského reÏimu.
ReÏisérÛm soudní fra‰ky se k˘Ïen˘
v˘sledek nedostavil, ba naopak. Soudní
proces a rozsudek vyvolal velké
rozhoﬁãení nejen ve vietnamské komunitû
ale vzbudil i oficiální reakci v USA. Je‰tû
pﬁed zahájením procesu senátor Frank
Wolf Ïádal odvolání velvyslance Michael
Marine z Hanoje pro jeho pasivitu. Dne
31. bﬁezna 2007 státní tajemník Sean
McCormack vyjádﬁil znaãné znepokojení
vlády USA a oznaãil v˘voj za negativní a
USA bude peãlivû sledovat situaci. T˘den
na to, dne 6. dubna, velvyslanec USA v
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Hanoji M. Marine vydal oficiální prohlá‰ení,
ve kterém odsoudil represi vÛãi disidentÛm
ze strany státních orgánÛ a vyzval
vietnamskou vládu, aby propustila politické
vûznû vãetnû novû odsouzen˘ch v
procesu ze 30. bﬁezna 2007. K protestním
prohlá‰ením s poÏadavkem na propu‰tûní
politick˘ch vûzÀÛ vyjadﬁuje ﬁada
organizací zab˘vajících se lidsk˘mi právy.
PﬁipomeÀme, Ïe autoﬁi Deklarace 2006
se nechali inspirovat idejí Charty 77
(ov‰em vzhledem ke kontextu doby je
deklarace v mnoha smûrech radikálnûj‰í)
a ze strany Charty 77 se doãkali podpory:
dne 30. kvûtna 2006 skupina 50 signatáﬁÛ
Charty 77 vãetnû prezidenta Václava
Havla zaslala vietnamsk˘m disidentÛm
dopis, ve kterém vyjádﬁila Deklaraci 2006
podporu.
***

Tradiãní velk˘ krajansk˘ Piknik,
poﬁádan˘ odboãkou Kitchener-Waterloo-Guelph âSSK a Sokolem K-W-G,
se uskuteãní
v sobotu 9. ãervna 2007
v prostorách a na pozemku Restaurace Riverside Maples v St. Jacobs.
Piknik zaãne ve 14 hodin.
Od 15 do 16 hodin bude hrát na kytaru Pavel Kaduk,
od 16 hodin jsou pﬁipraveny pro dûti hry a soutûÏe
a veãer si budete moci zatanãit.
Nebude chybût oblíbená tombola a táborák
a ani speciality z ãeské a slovenské kuchynû.
Vstupné pro ãleny odboãky K-W-G- âSSK je $ 6 ; pro ostatní $ 8.
Dûti do 14 let mají vstup zdarma.
V‰echny Vás rádi uvítáme !
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,66 CDN $
4,72 CDN $
17,67 Kã
21,19SK
1,15 CDN $
1,58 CDN $

Toronto Star - 14. 4. 2007

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $
âNB- 15. 5. 2007

18,85 Kã
28,29 Kã
84,23 Kã
20,88 Kã
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V Americe pﬁichází na trh anglick˘ pﬁeklad Havlova Prosím struãnû
Toronto/New York (âTK- Jaroslav
Richterko) - Na pulty americk˘ch
knihkupectví se dnes poprvé dostává
anglické vydání politick˘ch memoárÛ
b˘valého
ãeského
prezidenta,
spisovatele a dramatika Václava Havla.
âesk˘ originál, kter˘ pﬁed rokem vy‰el
pod titulem Prosím struãnû, pﬁeloÏil
osvûdãen˘ HavlÛv pﬁekladatel a osobní
pﬁítel Kanaìan Paul Wilson. V angliãtinû
nese kniha název To the Castle and
Back (Na Hrad a zpátky).
Zatím poslední Havlovo literární dílo
vzniklo z ãásti v USA, kdyÏ byl exprezident
na jaﬁe 2005 na svém prvním studijním
pobytu ve washingtonské Kongresové

knihovnû. V neotﬁelé formû, v níÏ se
prolínají rozhovor s novináﬁem Karlem
HvíÏìalou,
instrukce
hradním
spolupracovníkÛm a deníkové zápisky z
Washingtonu, podává autor svûdectví o
tom, co proÏil za posledních dvacet let.

Part-Time
pro chlapce na práci
v zahradû
10 dolarÛ za hodinu.
Volejte Pavlu:
416/827-7782

Paul Wilson

Foto: M. Gabánková
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Rosti
Brankovsky
Broker
Jedineãné sluÏby
Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.
Jsem tu pro vás!

Sutton Group-Bayview Realty Inc. Brokerage
416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com
oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí
premierovû desetidíln˘ seriál âT reÏiséra
Hynka Boãana

POSLEDNÍ SEZÓNA
KdyÏ se vyﬁkne poslední sezona, ãlovûk má okamÏitû pocit, Ïe nûco konãí. KaÏd˘ z nás
se nûkdy dostane do okamÏiku, kdy si ﬁekne, Ïe nûco je naposled. Je to závaÏné Ïivotní
rozhodnutí, kter˘m si pro‰el kaÏd˘ z nás, a tak moÏná tu‰í, co v‰echno se najednou
zmûní. A takové rozhodnutí udûlá na zaãátku i seriálov˘ hrdina Krol (Martin Dejdar),
kter˘ se po úspû‰né kariéﬁe v zámoﬁí rozhodne skonãit s hokejem. V tu chvíli se zaãíná
rozbíhat jeho pﬁíbûh rodinn˘ i pracovní, kter˘ je ve vrcholovém sportu vÏdycky sloÏit˘.
Pln˘ lásek, nelásek, nevûr, podrazÛ, pádÛ a nov˘ch zaãátkÛ...” Podmínka pro herce
nestaãilo umût jenom bruslit, oni to museli zvládnout jako hokejisti! A to zdaleka
nebylo jednoduché. Nakonec rozhodl hokejov˘ “talent”, kter˘ pomáhali odhalit profíci
jako tﬁeba Va‰ek Eiselt (hraje spoleãnû s dal‰ími vrcholov˘mi hokejisty). Byli
nekompromisní a ze tﬁiceti hercÛ “obstálo” sedm (Dejdar, Forman, Fric, Beran, BlaÏek,
Davídek, Vacek). Hokejové zábûry tvoﬁí tak pûtinu celého seriálu, ale musí b˘t
‰piãkové. Divák - a zvlá‰È ãesk˘, kter˘ je i hokejov˘m fandou - by mohl mít radost.
Dále hrají: P. Zedníãek, M. Dlouh˘, V. Táborsk˘, L. Krobotová, S.L aurinová a dal‰í.

“Pokou‰el jsem se metodou koláÏe
skákat z jedné doby do druhé a rÛznû to
komponovat, abych vyjádﬁil souvislost
v‰eho se v‰ím a souvislost s tou dobou
jako celkem. Není to Ïádné souvislé
vyprávûní, nebo dûjiny, nebo pamûti, je
to montáÏ,” ﬁekl o své knize Havel loni v
kvûtnu v rozhovoru pro Lidové noviny.
Havlova “celá kariéra, podobnû jako
tato kniha, mÛÏe b˘t chápána jako
obhajoba individuality a nesplynutí s
davem,” napsal pﬁed dvûma t˘dny v
recenzi k anglickému vydání knihy britsk˘
t˘deník The Economist . “Havel je
dostateãnû moudr˘ na to, aby vûdûl, Ïe
ne kaÏd˘ chce vyãnívat. Nicménû jeho
lekce je dobrá a místy dokonce i zábavná,”
uvedl ãasopis.
WilsonÛv pﬁeklad vydalo nakladatelství
Knopf Canada, které spoleãnû s ãesk˘m
generálním konzulátem v kanadském
Torontu a s centrem pro mezinárodní
studia tamûj‰í univerzity knihu v pondûlí
veãer v Torontu slavnostnû uvedlo. V
USA bude poprvé pﬁedstavena ve stﬁedu
v newyorské âeské národní budovû a o
den pozdûji v Kongresové knihovnû ve
Washingtonu. Na internetu, napﬁíklad v
on-line obchodu Amazon.com, je v prodeji
uÏ del‰í dobu.
Pﬁekladatel Paul Wilson, novináﬁ,
rozhlasov˘ producent a literát, b˘val˘
ãlen ãeské hudební skupiny The Plastic
People of the Universe , kterého
komunistické úﬁady v roce 1977 vyhostily
z âeskoslovenska, pﬁevedl do angliãtiny
uÏ pﬁedcházející Havlovy texty.
Anglick˘m ãtenáﬁÛm zprostﬁedkoval i díla
moderních ãesk˘ch spisovatelÛ Josefa
·kvoreckého, Bohumila Hrabala ãi Ivana
Klímy.
Havlovo Prosím struãnû nebylo aÏ tak
sloÏité pﬁekládat, ﬁekl Wilson âTK. Za
nejtûÏ‰í oznaãil pasáÏe, kde se vyskytují
osoby ãi situace, které nezná, a musel se
tedy soustﬁedit, aby neudûlal “chyby v
mal˘ch vûcech”, jeÏ jsou pro ãeské
publikum obecnû známé, ale cizinec je
potﬁebuje zasadit do souvislostí.
Veãera v Torontu se spolu s Wilsonem
zúãastnili místní intelektuálové, umûlci,
novináﬁi, zahraniãní diplomaté a ãe‰tí
krajané, vãetnû prÛmyslníka Tomá‰e Bati
ãi Josefa ·kvoreckého. K hercÛm
znám˘m ze zámoﬁsk˘ch inscenací
Havlov˘ch her, kteﬁí pﬁeãetli ukázky z
nové knihy, se pﬁidala i b˘valá generální
guvernérka
Kanady
Adrienne
Clarksonová.
Havel z videozáznamu mimo jiné ﬁekl,
Ïe ãeské ãtenáﬁe asi nejvíce zaujaly

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

Adrienne Clarkson
Foto: M. Gabánková

písemné vzkazy jeho spolupracovníkÛm
z PraÏského hradu, protoÏe dávají
nahlédnout do zákulisí prezidentské
kanceláﬁe. Vûﬁí, Ïe zahraniãní publikum
moÏná více ocení jiné ãásti. Nemohu
napsat knihu pro kaÏd˘ stát, uvedl podle
ãeského generálního konzula v Torontu
Richarda Krpaãe exprezident.
Uvedení knihy provázela v˘stava
Havlov˘ch fotografií poﬁízen˘ch
Oldﬁichem ·káchou a odpolední semináﬁ
Centra pro mezinárodní studia Torontské
univerzity o Havlovû díle.
***
14.5. 2007

Dívka se opila
s instruktorem auto‰koly
SOFIE - mfd/ãtk-¤ídit pod vlivem alkoholu
se nesmí. To je základní pravidlo, na
které zapomnûla novopeãená bulharská
ﬁidiãka i její instruktor. Mladá dívka
zapíjela úspûch v auto‰kole. Asi po tﬁech
hodinách ji opilou a navíc ﬁídící auto
zastavila policie.
“Slíbila jsem mu, Ïe kdyÏ udûlám
zkou‰ky na ﬁidiãsk˘ prÛkaz, pozvu ho na
drink,” vysvûtluje mladá Ïena, jak se v‰e
semlelo. S instruktorem slavila v kavárnû,
kde si oba dali nûkolik skleniãek vína.
Pak mu velkoryse nabídla, Ïe ho odveze
domÛ.
Policie v Sofii zastavila mladou ﬁidiãku,
u níÏ nemilosrdn˘ balónek ukázal, Ïe
vypila tﬁikrát více alkoholu, neÏ povoluje
zákon. Stejnû na tom byl i její spolujezdec,
instruktor auto‰koly.
“Byla jsem tak ‰Èastná, Ïe jsem na
nûjaká pravidla o alkoholu za volantem
vÛbec nemyslela,” pﬁiznává nyní jiÏ b˘valá
ﬁidiãka. Policie jí ãerstvû nabyté oprávnûní
vzala a o licenci pﬁi‰el i instruktor
auto‰koly kvÛli podnûcování k pití
alkoholu pﬁed jízdou.
***
„UÏ jsem byl svázan˘ mockrát.
Stokrát.“
Kuﬁim, Brno -mfd- Pﬁípad t˘rání malého
Ondry z Kuﬁimi provázejí váÏná selhání.
Nejde jen o to, Ïe nikdo nepoznal váÏné
psychické problémy matky, která jedno
dítû vyuãovala doma a osvojila si dal‰í.
O víkendu totiÏ z ústavu pro ochranu
dûtí Klokánek zmizela Ondrova nevlastní
sestra - podle policie pﬁipadá v úvahu i
únos.
Internetov˘ server ceskamedia.cz navíc
zveﬁejnil protokol z v˘slechu t˘raného
Ondry, kter˘ odhaluje otﬁesné detaily
celého pﬁípadu. Podle policejních zdrojÛ
fotokopie unikly s nejvût‰í pravdûpodobností z odboru sociální péãe ve
·lapanicích, pod které Kuﬁim spadá.
Pﬁi v˘slechu mal˘ Ondﬁej popisoval, jak
ho jeho matka Klára Mauerová zavírala
doma nahého do komory a svazovala.
„KdyÏ mû na‰li svázaného, tak to mû
svázala maminka. UÏ jsem byl svázan˘
mockrát. Nah˘ uÏ jsem byl také vícekrát.
Svazovala mû maminka. Kdo jin˘? Lepicí
páskou. Zavﬁela za mnou dveﬁe, zevnitﬁ
ne‰ly otevﬁít,“ popsal mal˘ Ondra
vy‰etﬁovatelÛm. Podle policistÛ Klára
Mauerová t˘rala svého syna zﬁejmû od
poloviny prosince. Sám Ondﬁej
vypovûdûl, Ïe svého bratra a malou
Aniãku vidûl naposledy o Vánocích.
Ondrova teta Kateﬁina Mauerová
navzdory otﬁesn˘m zábûrÛm z domácí
kamery ﬁíká, Ïe dítû neﬁíká pravdu. Pokoj
pod schody si podle ní mal˘ Ondﬁej vybral
jako svÛj nejoblíbenûj‰í prostor v domû,
protoÏe mu pﬁipomínal skr˘‰
pohádkového Harryho Pottera. Policie
nyní vy‰etﬁuje, jak mohly kopie dÛvûrn˘ch
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záznamÛ v˘slechu uniknout. „Zjistili jsme
to v nedûli. Hned jsme to zaãali
vy‰etﬁovat,“ ﬁekl policejní mluvãí Ale‰
Mergental. K dokumentÛm podle nûj mûla
pﬁístup policie, advokát, sociální odbor,
státní zastupitelství a soud.
Kromû vy‰etﬁování okolností t˘rání
chlapce se od soboty policisté zamûﬁili i
na pátrání po tﬁináctileté Annû, dívce,
kterou soud v bﬁeznu svûﬁil do péãe
Ondﬁejovû matce. Aniãka trpící sociální
fobií s rysy autismu totiÏ v noci na sobotu
utekla z brnûnského Klokánku, kde i s
bratry skonãila. Od té doby je nezvûstná
i pﬁesto, Ïe po ní kromû desítek policistÛ
pátrali i psovodi ãi policejní vrtulník. V
sobotu odpoledne se navíc zhor‰il
psychick˘ stav malého Ondﬁeje natolik,
Ïe musel b˘t hospitalizován na psychiatrii.
***

Topolánek nav‰tívil Zemana,
pr˘ mluvili o rozpoãtu
Praha-rb,iDNES.cz-Premiér Mirek
Topolánek se rozhodl pro neobvyklou
náv‰tûvu. O víkendu se vydal za
expﬁedsedou âSSD Milo‰em Zemanem.
O schÛzce dnes promluvil sám
Topolánek, kter˘ tvrdil, Ïe se bavili o
státním rozpoãtu.
Milo‰ Zeman mûl mimoﬁádnû dobrou
slivoviãku, pochvaloval si dnes premiér
Topolánek pohostinnost ideového
protivníka. O slivoviãku ale pﬁi setkání
ne‰lo, ve hﬁe bylo nepochybnû více.
Topolánka ãeká zásadní souboj, kter˘
se bude t˘kat nejen ekonomiky, ale také
dal‰ího pÛsobení jeho vlády. A v takovém
pﬁípadû není jistû schÛzka náhodná.
“Probrali jsme nûkteré aspekty a spí‰e
odbornû jsme se bavili o pﬁíjmové a
v˘dajové stránce rozpoãtu,” prozradil
dnes novináﬁÛm Topolánek. Mnoho toho
neﬁekl, zÛstal u vût typu, “bavili jsme se o
tom, jak to vidím já a jak to vidí on”.
Jestli pﬁi‰ly na ﬁadu i informace mnohem
konkrétnûj‰í, napﬁíklad o tom, zda by se
mezi poslanci âSSD na‰li dal‰í Melãáci
a Pohankové, neﬁekl. Nebo lépe ﬁeãeno,
jen se o tom zmínil.
KdyÏ totiÏ usly‰el otázku, zda se bavili
o konkrétních jménech poslancÛ âSSD,
kteﬁí by pﬁípadnû mohli vládní reformy
podpoﬁit, oznámil: “I kdyby to byla pravda,
tak bych vám ﬁekl, Ïe ne. A ono to pravda
není.”
Odhadovat vliv Zemana na nynûj‰í
poslaneck˘ klub âSSD patﬁí k
nejobtíÏnûj‰ím pﬁedpovûdím. Po
odchodu Zemana ze strany zﬁejmû vliv
“dÛchodce z Vysoãiny” klesá, ale s jistotou
to zcela jistû nikdo neﬁekne.
Tﬁeba právû jednání poslancÛ o
reformách Topolánkovy vlády nabídne
zajímavou odpovûì.
***
Cez projekt MAXIM
si na‰lo

Ako dnes na tlaãovej besede uviedla
projektová manaÏérka Silvia Hricková,
do vlastného projektu zapojili 531
nezamestnan˘ch Rómov z troch lokalít Veºká Ida, DruÏstevná pri Hornáde a
ko‰ickej mestskej ãasti Luník IX.
Partnerom projektu, okrem spomínan˘ch
obcí, boli z domácej podnikateºskej sféry
spoloãnosÈ U.S. Steel Ko‰ice a zo
zahraniãia fínska organizácia Meriskoski
Vocational Training Centre, ktorú
zastupovala koordinátorka Marja Liisa
Lieppinen.
„Vo Fínsku máme pribliÏne desaÈtisíc
Rómov, no máme podobné problémy,
najmä pokiaº ide o vzdelávanie. Aj u nás
si cez na‰e projekty Rómovia dokonãujú
základné vzdelanie, prípadne získavajú
kvalifikáciu,“ povedal Lieppinen. Ocenil,
Ïe projekt MAXIM od zaãiatku vznikal za
spoluúãasti zástupcov cieºovej skupiny,
ktorej bol urãen˘.
Hricková pri hodnotení uviedla, Ïe
projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom u
rómskej men‰iny a jeho hodnotenie je
pozitívne. Poukázal aj na nutnosÈ maÈ
rómskych koordinátorov priamo v teréne,
priãom sa cel˘ realizaãn˘ tím musí
pravidelne ‰koliÈ, vzhºadom na r˘chlo sa
meniace podmienky u nás. „Ukázalo sa,
Ïe ‰tát by mal vytvoriÈ legislatívne
podmienky na poskytnutie ekonomickej
podpory zamestnávateºom, na strane
druhej noví zamestnanci hlavne zo
zaãiatku potrebujú sociálne poradenstvo,
aby zvládli mnoÏstvo nov˘ch povinností
a „papierovania“, ktoré so sebou priná‰a
vstup do zamestnania,” skon‰tatovala.
HovorkyÀa KSK Zuzana Bobríková pre
agentúru SITA uviedla, Ïe na základe
pozitívnych v˘sledkov budú v tomto
projekte pokraãovaÈ a podobné projekty
aplikovaÈ aj v in˘ch okresoch. „Pri Úrade
KSK funguje referát krízov˘ch projektov,
ktor˘ sa má spolu s Radou Rómov pri
KSK podieºaÈ na kreovaní koordinaãn˘ch
centier v kaÏdom okrese, ktoré by mali
takéto projekty v spolupráci s odborom
regionálneho rozvoja pripravovaÈ a
realizovaÈ. Prvé takéto koordinaãné
centrum sa má otvoriÈ koncom mája v
Ko‰iciach,“ povedala Bobríková. Dodala,

Ïe na základe dobr˘ch skúseností bude
KSK iniciovaÈ aj legislatívne zmeny, aby
zamestnávateºské subjekty, ale aj obce,
dostali pri trvalom zamestnaní Rómov
isté ekonomické v˘hody.
***

V Bratislave sa rozprávalo o
sexe, rozdávali sa kondómy
Bratislava-sme zab fil (âTK) - V centre
Bratislavy sa rozprávalo o sexe. Mladí
ºudia z mládeÏe slovenského âerveného
kríÏa prezleãení za spermie rozdávali
verejnosti letáky a tisícky kondómov.
Chceli tak medzi mládeÏou otvoriÈ tému
zdravého a bezpeãného sexu.
“Mladí ºudia dnes uÏ pomaly strácajú
hodnotu sexuálneho Ïivota ako takú.
Mnohí z nich sú informovaní, ale e‰te
stále medzi nimi pretrvávajú nejaké
dezinformácie a m˘ty,” povedala âTK
prezidentka MládeÏe slovenského
âerveného
kríÏa(MSâK)Barbara
Náda‰iová.
Poãas t˘ÏdÀového podujatia sa
dobrovoºníci z MSâK rozprávali so
‰kolákmi z celého Slovenska o
chránenom sexe a problematike ‰írenia
pohlavne prenosn˘ch chorôb a AIDS.
Podºa Náda‰iovej mlad˘m ºuìom, ktorí
uÏ zaãali sexuálne ÏiÈ, ch˘ba otvoren˘
dialóg s rodiãmi. Navy‰e väã‰ina z nich
sa hanbí pouÏívaÈ, respektíve kupovaÈ
kondómy, a rad‰ej riskujú svoje zdravie.
“Majú totiÏ strach, Ïe ºudia sa na nich
budú pozeraÈ - Aha, on ide sexuálne ÏiÈ,”
povedala. Sexuálny Ïivot berú skôr ako
zdroj pôÏitku bez toho, aby si uvedomovali
riziká nákazy pohlavn˘mi chorobami a
AIDS. Trápi ich vraj aj to, ako povedaÈ
partnerovi, Ïe e‰te nechcú sexuálne ÏiÈ.
Väã‰inou mali Slováci podºa rôznych
prieskumov prv˘ sexuálny záÏitok ako
osemnásÈroãní. Podºa v˘skumu
sexuálneho Ïivota malo ‰esÈ percent
op˘tan˘ch prv˘ sex e‰te pred dov⁄‰ením
‰trnástich rokov. Veková hranica, keì
mládeÏ zaãína experimentovaÈ so sexom,
sa posúva. Vzdelanie v tejto oblasti je
podºa odborníkov e‰te stále na slabej
úrovni.
***
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Raliable Painters
and Decoraters Ltd.
hledá
malíﬁe/lak˘rníka
pro práci venku na pﬁedmûstí.
Zájemci volejte od pondûlí do
pátku mezi 7 a 17 hodinou:

905/814-8629.
1707-10

Pﬁijmeme pracovníka
na dûlání podlah!
(Hardwood floor.)
Volejte Leszek:

905/615-0919
nebo 416/417-6923.
1709-10

Dr. Timea BelejRak, MD, FRCSC
www.lifequestivf.com
Specialista
na léãení neplodnosti
(umûlé oplodnûní).

Noví pacienti jsou vítáni!
655 Bay Street. 18th Floor,
Toronto, Ontario

Tel.: 416/217-3945
Fax: 416/217-3046
1702-4,6,8,10

Prodam

rodinn˘ domek 5+1
v Ostravû Hrabové v dosahu
MHD a nakupního stﬁediska.
DvoupodlaÏní dÛm (typ ‰umperák), 2x
koupelna 2x sprchov˘ kout a 2xWC
(v‰e novû renovované 2005), garaáÏ,
plynové UT , voda v plastu (2005).

Cena dohodou.

Tel.416-757-9337.
1706-10

Kratší
více
místa!
Kratšíjméno,
Jméno,
Více
Místa!
Trans-Com Transport je nyní TCT

 TCT

týdně přepravuje zboží mezi Severní
Amerikou, střední a vychodní Evropou,
s možností distribuce po celé Evropě,
Kanadě a USA.



zamestnanie 40 Rómov
KO·ICE-sme (SITA) - AÏ 70 Rómov sa
rekvalifikovalo a 40 si na‰lo prácu vìaka
projektu MAXIM - Marginalizácia,
xenofóbia - Identifikácia mechanizmov
predchádzania vylúãenosti, ktor˘
realizoval Ko‰ick˘ samosprávny kraj
(KSK) s domácimi a zahraniãn˘mi
partnermi. S realizáciou projektu zaãali v
marci 2005, skonãí sa v júni tohto roka.
Pri tejto príleÏitosti sa dnes a v utorok
koná
v
Ko‰iciach
závereãná
medzinárodná hodnotiaca konferencia.
Náklady na projekt dosiahli vy‰e 8,6
milióna korún, z ãoho 8,2 mil. Sk boli
zdroje z Európskeho sociálneho fondu a
‰tátneho rozpoãtu. KSK ho dofinancoval
z daru U.S. Steel Ko‰ice vo v˘‰ke 432000
korún.

satellite

Zmûnili jsme
mohli
Změnili
jsmelokalitu,
lokalituabychom
abychom
mohli
nabídnout
kvalitnûj‰í
sluÏby!
nabídnout kvalitnňejší služuby
•
•
•
•

Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
Snadný přístup ke všem dálnicím
Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046



✈



Přepravujeme veškeré typy a velikosti
nákladů – od špendlíků až po nákladní vozy
– včetně automobilů, domácího vybavení,
výstavních a technických materiálů.
Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako
distribuční střediska pro celou Evropu a
Severní Ameriku.
Naše letecké oddělení v Praze provádí
proclení a distribuci.
Máme více než 25 let zkušeností v
mezinárodní námořní, letecké, silniční
i železniční přepravě.

Najdete nás: 1260 Kamato Road, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753

TORONTO • PRAHA • OTTAWA • MONTRÉAL • BUFFALO • CHICAGO • ATLANTA
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Verejn˘ dlh SR bol v minulom
roku 11. najniÏ‰í v EÚ
Bratislava-sme -(TASR) - Verejn˘ dlh SR bol
ku koncu minulého roka 11. najniÏ‰í v rámci
Európskej únie (EÚ), keì dosiahol úroveÀ
30,7 % hrubého domáceho produktu (HDP).
Spomedzi krajín V4 mala niÏ‰í dlh len âeská
republika s 30,4-% podielom HDP. Poºsko
bolo zadlÏené na úrovni 47,8 % HDP a
Maìarsko 66 % HDP.
Hrub˘ dlh verejnej správy na Slovensku v
roku 2006 klesol v porovnaní s rokom 2005 o
3,8 percentuálneho bodu (p.b.), kon‰tatuje
ìalej vo svojom aktuálnom komentári In‰titút
finanãnej politiky (IFP) Ministerstva financií
(MF) SR. Verejn˘ dlh sa zníÏil aj absolútne, a
to o 4,3 miliardy Sk. Jeho v˘‰ka sa tak koncom
roka 2006 pohybovala na úrovni 503,1 miliardy
Sk.
“Na zníÏenie dlhu malo najväã‰í vplyv
vyuÏívanie refinanãného systému ·tátnej
pokladnice v sume 19,1 miliardy Sk, splatenie
rizikov˘ch záväzkov zo ‰tátnych záruk v sume
6,3 miliardy Sk a kurzové zmeny v celkovej
v˘‰ke 12,4 miliardy Sk,” spresÀuje IFP.
Medzi negatívne faktory, ktoré naopak
pôsobili na zvy‰ovanie verejného dlhu, v roku
2006 patril predov‰etk˘m hotovostn˘ deficit
‰tátneho rozpoãtu v sume 31,7 miliardy Sk a

Press
nárast dlhu Fondu národného majetku (FNM)
SR z titulu prevzatia rizikov˘ch záruk v sume
3,4 miliardy Sk.
Slovensk˘ verejn˘ dlh, upozorÀuje IFP, sa s
úrovÀou 30,7 % HDP pohyboval dostatoãne
pod maastrichtsk˘m kritériom maximálne 60% podielu na HDP ako aj pod priemerom EÚ.
Priemerná v˘‰ka hrubého dlhu verejnej správy
v krajinách EÚ 27 totiÏ v roku 2006 dosiahla
úroveÀ 61,7 % HDP. Medzi krajiny s najvy‰‰ím
dlhom patrí Taliansko, Grécko a Belgicko.
Naopak, najniÏ‰í dlh má Estónsko,
Luxembursko a Loty‰sko.
***
15. 5. 2007

na klima. Zítra vyjde jeho nová kniha nazvaná
Modrá, nikoli zelená planeta.
Globální oteplování zpochybÀuje.
„Souhlasím s názorem, Ïe budoucí generace
se budou trochu pobavenû divit, Ïe na poãátku
21. století svût propadl panice kvÛli globálnímu
zv˘‰ení teploty o nûkolik desetin stupnû,“
pí‰e.
Pokud se pﬁece teploty zv˘‰í, Václav Klaus
v tom nevidí velk˘ problém: sice zmizí ostrÛvky
v oceánu, ale zase rozmrzne Sibiﬁ. V knize je
kreslen˘ obrázek, na nûmÏ jako by se Klaus
stylizoval do Husovy role bojovníka za pravdu.
Stojí na hoﬁící hranici a inkvizitoﬁi se ho ptají:
„Tak co, uÏ vûﬁíte v oteplování?“
AlespoÀ v jedné pasáÏi si v‰ak Klaus ekology
KlausÛv boj s globálním
usmiﬁuje. Volá po ‰etﬁení („zhasínejte
oteplováním: Zhasínejte!
Ïárovky“) a vût‰ím pouÏívání veﬁejné dopravy.
Praha - mfd/vdo, gag- Dosud jsme znali „Neﬁíkejme jí socka, coÏ mne velmi osobnû
Václava Klause hlavnû jako ekonoma a kritika uráÏí.“
Evropské unie. Teì roz‰íﬁil zábûr - zamûﬁil se
***

Hotel Questenberk, Úvoz 15, 110 00 Praha - 1 Hradãany, tel.: 220 407 600
Provozovatel: D.A.M.O. s.r.o., K vinicím 386. 160 00 Praha 6
Zapsáno v obchodním rejstﬁíku, vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze oddíl C,
vloÏka 20351
IâO 49 24 25 12 DIâ 006- 49 24 25 12

Kam v Praze?

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta
Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,
poistenie, nájom auta
preklady
Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

Hotel Questenberk - v budovû z dob vlády Rudolfa II. (1610 ), kter˘ se
nachází mezi Strahovsk˘m Klá‰terem a Loretánsk˘m námûstím - 500 m od
PraÏského Hradu Vás srdeãnû zve ke strávení pﬁíjemn˘ch chvil ve ”staré
vlasti ” .
Nabízíme komfort spojen˘ s neopakovateln˘m v˘hledem na panorama
praÏsk˘ch památek z hotelov˘ch pokojÛ - za pﬁijatelné ceny.
Hotel Questenberk vznikl po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2003 v budovû,
kterou nechal postavit první praÏsk˘ Opat Kaspar Questenberk..
PROTECTUI PAUPERUM - BLIÎNÍM KU PROSPùCHU - to byl jeho
zámûr a v dne‰ní uspûchané dobû se i my snaÏíme naplÀovat jeho my‰lenky,
slouÏit jako oáza klidu pro krajany, kteﬁí se rádi vracejí ke sv˘m koﬁenÛm....
Nabízíme Vám 30 pokojÛ, vybaven˘ch rustikálním dﬁevûn˘m nábytkem,
vybaven˘ch ve standardu 4*. V‰echny pokoje jsou vybaveny kouﬁov˘m a
poÏárním detektorem. Nekuﬁácké pokoje a pokoje pro alergiky jsou
samozﬁejmostí.
Dal‰í informace získáte na na‰ich stránkách : www.questenberk.cz
Pi‰te, volejte ! hotel@questenberk.cz, nebo 011-420 220 407 600,
GSM : 011-420 605 243 235.
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Jak zmizely doklady
o Krejãíﬁovi?
Praha -mfd/ZUZANA JANEâKOVÁ, JI¤Í
SMETANA-Kufr pln˘ dokumentÛ o kauze
Radovana Krejãíﬁe nesmûl bez povolení vÛbec
opustit budovu Nejvy‰‰ího státního
zastupitelství. Jak se tedy mohlo stát, Ïe se k
nûmu celkem snadno dostali dva brnûn‰tí
narkomani? Kauza ztraceného spisu odhaluje,
jak nedbale se na státním zastupitelství
zachází s klíãov˘mi dokumenty. „Taková vûc
se nesmí státnímu zástupci stát,“ ﬁekla vãera
nejvy‰‰í státní zástupkynû Renáta Vesecká.
Spis se dopodrobna zab˘vá taktikou
ãeského státu proti uprchlému podnikateli,
kter˘ nyní ãeká na vyho‰Èovací soud v
Jihoafrické republice. Minul˘ t˘den se ztratil
pﬁímo ﬁediteli odboru závaÏné hospodáﬁské a
finanãní kriminality Milanu Horváthovi. Tedy
muÏi, kter˘ má na Nejvy‰‰ím státním
zastupitelství na starosti nejzávaÏnûj‰í trestné
ãiny.
„Nálezci“ tvrdí, Ïe kufr jen tak leÏel na
chodníku u auta. Horváth v‰ak ﬁíká, Ïe je to
nesmysl. Ani jeho vlastní verze v‰ak pﬁíli‰
nesedí. Policii ﬁekl, Ïe spis zmizel ze
zamãeného auta. Zlodûji byli podle nûj natolik
„ohleduplní“, Ïe ani nepo‰kodili zámek a
potom, co auto „vybrali“, ho zas zamkli. To je
s podivem: tﬁiadvacetiletá Nikola a její kamarád
Tomá‰ mají sice podle policie kriminální
minulost, s vykrádáním aut v‰ak podle nich
zku‰enosti nemají. Dva údajní zlodûji si chtûli
informacemi o slavném uprchlíkovi trochu
pﬁivydûlat a prodat je médiím.
·tûstí jim v‰ak nepﬁálo. KdyÏ si chtûli spis
okopírovat, zjistili, Ïe mají drobné jen na pár
stránek. Jakmile poslali e-mailem nabídky do
redakcí, vypnul se jim mobilní telefon, protoÏe
dlouho neplatili úãty. KdyÏ policie vtrhla do
jejich bytu, zrovna si star‰í Tomá‰ „vaﬁil“
pervitin.
Horváth tvrdí, Ïe dokumenty, které leÏely
nûkolik dní v bytû pochybn˘ch „nálezcÛ“,
nejsou nijak klíãové. Podle jeho nadﬁízené
Renáty Vesecké, je to v‰ak selhání tak jako
tak. „Pokud závaÏné materiály opou‰tûjí
budovu státního zastupitelství, mûl by mít k
tomu státní zástupce povolení svého
nadﬁízeného. Je samozﬁejmé, Ïe je pak jejich
drÏitel nemÛÏe nechat bez dohledu,“
kritizovala vãera svého podﬁízeného Vesecká.
Je‰tû neví, jak ho potrestá - jestli jen v˘tkou,
nebo vyhazovem. Horváth sám od sebe odejít
nechce.
„Nechám to na sv˘ch nadﬁízen˘ch, jak
usoudí,“ ﬁekl vãera. Jak on, tak Vesecká
odmítají spekulace o tom, Ïe mûly informace
ze ztraceného spisu poslouÏit uprchlému
podnikateli Krejãíﬁovi.
„Ty dokumenty nepodléhaly Ïádnému stupni
utajení.“
***

Exposlanca ëuraãku odsúdili
na tri roky väzenia
Bratislava-sme (âTK, TASR, zh)-B˘val˘
poslanec parlamentu Peter ëuraãka si bude
musieÈ za útok na dopravného policajta
odsedieÈ vo väzení tri roky. V odvolacom
konaní dnes o tom rozhodol Krajsk˘ súd v
Bratislave, ktor˘ tak potvrdil rozsudok
okresného súdu. âTK o tom informoval
hovorca krajského súdu Pavol Adamãiak.
ëuraãka bol v minulosti známy viacer˘mi
roztrÏkami s policajtmi, pred krajsk˘m súdom
sa okrem toho zodpovedá z daÀového
podvodu.
Trest si má odsedieÈ v najºah‰ej, 1.
nápravnov˘chovnej skupine a ‰esÈ rokov si
nesmie sadnúÈ ani za volant.
ëuraãka bol od roku 1998 poslancom za
Slovenskú demokratickú koalíciu, ktorú pred
voºbami vytvorilo päÈ opoziãn˘ch strán. SDK
po konfliktoch poslanca s políciou ëuraãku
zbavila mandátu, keìÏe bol iba náhradníkom.
B˘val˘ poslanec podºa súdu v auguste 2004
so svojim autom Jeep Grand Cherokee
nezastavil policajtom. Pri pokuse o útek potom
jedného z nich zranil; auto podºa súdu pouÏil
ako zbraÀ. Motohliadka sa ho totiÏ dvakrát
neúspe‰ne snaÏila zastaviÈ a dostihla ho aÏ
pred jeho domom.
***
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Je‰tû o textu Karla âapka
Teì sedím v práci, na‰el jsem si na
internetu âapkÛv ãlánek “Proã nejsem
komunistou?” <www.anomladym.sk/
view.php?cisloclanku=2007020011> a
po cca dvaceti letech si ho po znovu
pﬁeãetl. Zvlá‰tní je, Ïe se mi teì líbil snad
víc, neÏ tenkrát.
Taky jsem znovu ãetl ãlánek v Satellite a
vlastnû jediné, s ãím nesouhlasím, je to,
Ïe âapek tím ãlánkem ãelil obvinûní, Ïe
je doleva. âapek opravdu “doleva” byl.
Kdo nebyl a není doleva jsou komunisté.
Ing. Jan Jelínek - Praha
***
VáÏen˘ pane ‰éfredaktore!
V Satellitu ã. 8 z 19. dubna 2007 jsem si
pov‰iml, Ïe v ãlánku âapek a Klaus se
zaãínáte zab˘vat “politicko-cumoteplovacími” problémy, jejichÏ ﬁe‰ení,
jako koneãnû vût‰iny galaktick˘ch
“seanci” není v souãasné dobû vÛbec
známé - na úrovni pánÛ Gora, Suzukiho
a jin˘ch dobrákÛ. PﬁestoÏe presidenta
Klause jako profesionála (tím ménû
vûdce) neuznávám, jak se lze doãíst v
nûkolika velk˘ch ãláncích, které jsem o
nûm napsal pro ‰v˘carsk˘ Polygon
(bûhem ‰esti let 1998-2004, moÏná deset
vût‰ích esejí) jeho názor na “oteplování”
je dle v‰ech znám˘ch odborn˘ch kritérií
na jedniãku. Pro velmi srozumitelnou
argumentaci doporuãuji ãlánek prof.
Richarda Lintzena, Alfred P. Sloan
Professor of Meteorology at MIT, v
National Post, 21. dubna 2007 p. A14 a
pﬁikládám pro historické srovnání mÛj tﬁi
roky star˘ ãlanek (27/9/2004 ) pro
Polygon: O rÛÏové vûdû. Existuji iluse a
-ismy (tady si dovolím pﬁedpoklad, Ïe
znáte Káju Marxe), které, pokud se
zaãnou rozmnoÏovat a politicky
rozmazávat mezi proletariátem, konãí
vûtsinou obrovskou desilusí, coÏ je
mnohem hor‰í, obrovskou ztrátou Ïivotní
úrovnû “chyceného proletariátu.”
Mirek Karásek
***
VáÏen˘ pane Karásku,
skuteãnû nejsem odborníkem na globální
oteplování, dokonce si opovaÏuji tvrdit,
Ïe nikdo není tímto odborníkem. Otázkou
je, co pokládáme za dÛleÏité pro svÛj
Ïivot. Jestli je Ïivotní úroveÀ skuteãnû
tím nejdÛleÏitûj‰ím, jak tvrdí Václav Klaus
anebo jestli máme mít úctu pﬁed nûãím,
co nás pﬁesahuje, jak tvrdil Karel âapek.
Byl to právû komunismus a Kája Marx,
kdo nabízeli masám vysokou Ïivotní
úroveÀ a do‰lo pﬁi tom k neuvûﬁitelné
devastaci Ïivotního prostﬁedí.
V pojetí Václava Klause se jedná o Ïivotní

úroveÀ v klasickém konzumním pojetí.
Nejsem profesor, abych Václava Klause
známkoval, ale rozhodnû by ve srovnání
s Karlem âapkem, kter˘ mûl úctu k
pﬁírodû, nedopadl dobﬁe, coÏ jste správnû
rozpoznal. Myslím si, Ïe konzumní
spoleãnost skuteãnû ohroÏuje Ïivotní
prostﬁedí. Staãí jen pohlédnout na
mnoÏství odpadu z umûl˘ch hmot, s
kter˘m si ãínská konzumní spoleãnost
neví rady.
***
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CREATIVE SOUL CAFÉ
art, soul, coffee and life’s journey - together…

Varování
VáÏen˘ pane redaktore,
z pozice mé profese jsem se dostal k
informaci, která, jak vûﬁím, je dÛleÏitá pro
ãtenáﬁe Va‰ich novin po celé Kanadû.
Jejím zveﬁejnûním snad mÛÏete pomoci
nûkterému z ãtenáﬁÛ ochránit své peníze
pﬁed podvodnou investiãní nabídkou.
Kanceláﬁ dohledu nad finanãními
institucemi (Office of the Superintendent
of Financial Institutions - OSFI) vydala 9.
kvûtna 2007 varovnou zprávu o ontarijské
spoleãnosti Borealis International, která
se pokou‰í nabízet investorÛm po celé
Kanadû zaji‰tûné vklady.
OSFI ve své zprávû ﬁíká, Ïe Borealis
International, která není finanãní institucí
spadající pod federální dohled, nabízí
obãanÛm moÏnost vkladÛ, jeÏ mají b˘t
garantovány trustovou spoleãností a mají
se zhodnotit 10% aÏ 18% roãnû.
Internetová stránka spoleãnosti ﬁíká, Ïe
vklady jsou poji‰tûny jednou z nejvût‰ích
zaji‰Èovacích spoleãností na svûtû a Ïe
vklady samotné jsou spravovány
spoleãností Atlantic Trust Company.
OSFI dále ﬁíká, Ïe Atlantic Trust
Corporation je spoleãností registrovanou
v Prince Edward Island, av‰ak spoleãnost
sama popírá, Ïe by mûla s Borealis
International cokoliv spoleãného. OSFI
navíc ﬁíká, Ïe Atlantic Trust Corporation
není ãlenskou spoleãností Canada
Deposit Insurance Company a tudíÏ nemá
povolení pﬁijímat vklady.
Existuje podezﬁení, Ïe Borealis
provozuje schéma zaloÏené na principu,
kdy investoﬁi uãiní první vklad jako zálohu,
kterou uÏ nikdy nedostanou zpût. OSFI
nabádá obãany, aby v Ïádném pﬁípadû
neposkytovaly platby jako zálohu na
otevﬁení úãtu nebo zaplacení státního
poplatku. Dále doporuãuje zv˘‰enou
ostraÏitost v pﬁípadech, kdy mají b˘t
peníze poukázány na osobu ãi osobní
úãet, namísto na jméno ãi úãet
spoleãnosti.
Více informací mohou ãtenáﬁi najít na
www.osfi.ca
Ing. Miroslav Princ-finanãní poradce
***

Pád (Detail)

One night a month, Creative Soul Café will feature professional guest
artists and musicians sharing their expressions with us.
Along with great coffee, the Café is about conversation, melody and canvas.

May 27, 2007 Doors open at 7pm; pay-what-you-can
Guest Artists:
visual artist - Maria Gabankova (paintinggallery.net)
singer/songwriter - Jeanine Noyes (jeaninenoyes.com)
Creative Soul Café
602 Queen St. West (upstairs)
Created to create. Expressing soul. Fulfilling purpose.
Creative Soul Café is hosted by Toronto Alliance Church.

SLOVAKOTOUR
Jarní a letní v˘prodej!
Evropa ãeká!
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!
Ont. reg. # 1032252

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

Ing. Miroslav Princ, MBA
Retirement & Estate planning
• RRSP a investiãní fondy
• Îivotní a jiné poji‰tûní
• DaÀové v˘hody pro podnikatele
• Bezplatné konzultace

Freedom 55 Financial
divize London Life Insurance Company
Mississauga, ON

Tel. 905-276-1177 ext. 586
miroslav.princ@freedom55financial.com
www.freedom55financial.com
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Bitva u ·tûrbohol a vzpomínka na Schwerina
Bitva u ·tûrbohol a SchwerinÛv pomník. Kolika lidem tyto pojmy nûco ﬁeknou? Kdo ãetl Knihu o Praze 15, vydanou podruhé v roce 2003, ví o co ‰lo.
V jihov˘chodní ãásti Prahy leÏí Mûstská ãást Praha 15, která zahrnuje Horní Mûcholupy a Hostivaﬁ a do jejího správního obvodu patﬁí je‰tû malé mûstské ãásti Praha
- Dubeã, Dolní Mûcholupy, Petrovice a ·tûrboholy. A právû u poslednû jmenovan˘ch ·tûrbohol do‰lo pﬁed 250 lety k mimoﬁádné události.
Dne 6. kvûtna 1757, bûhem nûkolika hodin, probûhla na zaãátku sedmileté války (1756-1763) jedna z nejvût‰ích váleãn˘ch operací pruského krále Fridricha II. zvaného
téÏ Bedﬁich Velik˘ v srdci âech - bitva o ãeskou Prahu - mezi Pruskem a Rakouskem. Vojsko tehdej‰í Habsburské císaﬁovny Marie Terezie, vedl Karel Lotrinsk˘, PrusÛm
velel Kurt Kry‰tof Schwerin. V bitvû se stﬁetlo kolem 130 tisíc vojákÛ pﬁímo a v t˘lu bylo pﬁipraveno dal‰ích 60 tisíc vojákÛ, jak uvádí Robert Kisiel ve své knize PRAGA
1757. Fridrich II. tak na vzdory vítûzství za pouh˘ch pût hodin pohﬁbil trojnásobn˘ poãet vojákÛ neÏ ve v‰ech pﬁedchozích dlouh˘ch bitvách. V˘sledkem bitvy bylo na
pﬁibliÏnû „tﬁicet tisíc mrtv˘ch a dvojnásobek zranûn˘ch na obou stranách, kteﬁí leÏeli (pozn.: na území dne‰ní Prahy 15) od ·tûrbohol aÏ po Mûcholupy,“ jak uvádí Kisiel.
O Ïivot zde pﬁi‰el, po zásahu tzv. kartáãovou stﬁelou, i jeden z velitelÛ vítûzné armády, prusk˘ generál, Kurt Kri‰tof hrabû Schwerin (73 let). Král údajnû na Schwerinovu
adresu trpce poznamenal: „jeho smrtí povadly na‰e vítûzné vavﬁíny, zaplatili jsme za nû pﬁíli‰ mnoho.“ Mar‰ála si cenil za 10 tisíc lidí! Pﬁedstavitel Anglie u pruského
krále tehdy referoval: „celé pruské vojsko oplakává smrt feldmar‰ála Schwerina, moÏná nejvût‰ího dÛstojníka, jakého tato zemû vydala,“ uvádí Kiesel.
Na jeho památku byl v místû bitvy postaven pÛvodnû dﬁevûn˘ sloup s pamûtní ale i zahraniãních hostÛ. V záﬁí roku 1776 nav‰tívil pomník sám Josef II., kter˘
deskou. Roku 1824 dal správce michelského statku Ondﬁej Schurch vybudovat prokázal mar‰álu Schwerinovi vojenskou ãest a nechal vystﬁelit trojí salvu z pu‰ek
kamenn˘ pomník. Na pﬁední stranû byla mar‰álova hlava, na zadní a levé stranû a jednoho dûla, pﬁiãemÏ vÏdy smekl z hlavy klobouk. Pomník dále nav‰tívil anglick˘
spisovatel Thomas Carlyle, v roce 1890 francouzsk˘ generál Boulanger, také
sochaﬁ Josef Václav Myslbek, malíﬁ Mikolá‰ Ale‰, básník Eugen MuÏík a dal‰í
osobnosti kulturního a politického Ïivota. Zvlá‰tû dﬁívûj‰í ãeskoslovenské vojenské
‰koly sem podnikaly zájezdy ke studiu boji‰tû. Historie pomníku, ale pokraãovala.
Od roku 1939 se místo stalo vojensk˘m hﬁbitovem nûmeck˘ch vojákÛ. V ãervenci
1945, po II. svûtové válce, byl hﬁbitov zcela zlikvidován a nebyly u‰etﬁeny ani oba
pomníky. V‰e bylo doslova srovnáno se zemí.
Po dlouh˘ch ‰edesáti letech se opût zaãalo uvaÏovat o obnovení pomníku. V
loÀském roce, dne 6. kvûtna 2006, poloÏil kronikáﬁ Mâ Praha - ·tûrboholy Jan
Pláteník se ãleny Klubu vojenské historie vûnec na místo, kde pomník stával.
DÛstojnou vzpomínku zakonãila odborná pﬁedná‰ka specialisty na bitvy 18. století,
Ing. Jiﬁího Sisaka, o historick˘ch zajímavostech této bitvy.
Pﬁi pﬁíleÏitosti 250. v˘roãí bitvy u ·tûrbohol se v Praze 15 konala velkolepá
slavnost s bohat˘m programem. V nedûli, 29. dubna 2007, se do ·tûrbohol sjely
stovky ãlenÛ klubÛ vojenské historie v dobov˘ch kost˘mech tzv. „v plné polní“, to
znamená i vãetnû ve‰kerého technického a vojenského vybavení, které se tehdy v
boji pouÏívalo. Celá akce se tû‰ila velkému zájmu veﬁejnosti. Mezi vzácn˘mi hosty
bylo moÏné spatﬁit Jeho V˘sost arcivévodu Michaela von Habsburg-Lothringena a
Georga von Habsburg-Lothringena, Hanse Georga hrabû von Schwerina a Petera
Hanse hrabûte ze Schwerinu s rodinn˘mi pﬁíslu‰níky, ale i hrabûte Huga MensdorffPouillyho a mnoho dal‰ích pﬁedstavitelÛ v˘znamn˘ch institucí.

Polní maršál Schwerin

byl ãesk˘ a nûmeck˘ nápis: „v hrdinném boji tuto padl a zemﬁel dne 6. kvûtna 1757
Kurt Kri‰tof hrabû Schwerin, královsk˘ prusk˘ nejvy‰‰í polní mar‰álek.“ V roce 1839
nechal prusk˘ král Bedﬁich Vilém III. postavit druh˘ pomník - litinov˘. V roce 1905
sem byly pﬁeneseny pomníãky a tûlesné ostatky asi 30 prusk˘ch dÛstojníkÛ a
vojákÛ z vojensk˘ch hﬁbitovÛ ze Strahova, za Invalidovnou a z Karlína, kteﬁí padli
v letech 1813 a 1866. Pomníky byly obehnány pﬁíkopem, udrÏovány a hlídány
místním invalidou, kter˘ podával náv‰tûvníkÛm podrobn˘ v˘klad a dokonce i
obãerstvení. Místo Schwerinova pomníku se stalo v˘letním místem nejen PraÏanÛ,

Z rekonstrukce bitvy

U pomníku

DÛstojná oslava zaãala v centru ·tûrbohol pﬁehlídkou vojákÛ v dokonal˘ch
replikách historick˘ch uniforem, s nabl˘skan˘mi ‰avlemi a dobov˘mi zbranûmi. Za
doprovodu Posádkové hudby Praha a za zvuku bubnÛ se historické vojenské
jednotky daly na pochod obcí k místu b˘valého Schwerinova pomníku, kde zaznûly
hymny a slavnostní projevy. Bûhem slavnostní salvy byl odhalen nov˘ pomník,
kter˘ bude pﬁipomínat obûti prusk˘ch a rakousk˘ch vojákÛ. Louka za pomníkem,
pÛvodní místo bitevního pole, poslouÏila ke komentované rekonstrukci bitvy, jíÏ se
zúãastnily stovky ãlenÛ historick˘ch jednotek. Tisíce nad‰en˘ch divákÛ sledovalo
prÛbûh bitvy vedené pﬁesnû podle historick˘ch skuteãností, vãetnû úmrtí mar‰ála
Schwerina. Dûlové rány, kouﬁ a bitevní vﬁava pÛsobily sugestivnû a navodily jak
v˘jimeãn˘ a nezapomenuteln˘ záÏitek, tak pocit obdivu k hrdinství tisícÛ obyãejn˘ch
vojákÛ.
Vojska císaﬁovny Marie Terezie utrpûla v roce 1756 a první polovinû roku 1757
sérii tûÏk˘ch poráÏek, z nichÏ nejvût‰í pﬁi‰ly v bitvû u Lovosic (1.10.1756) a v bitvû
u ·tûrbohol (6.5.1757). Poté pruská vojska oblehla Prahu. AÏ v bitvû u Kolína
(18.6.1757) do‰lo k zásadnímu zlomu. Vojska Marie Terezie po nûkolika dramatick˘ch
zvratech zvítûzila, coÏ je povaÏováno za znovuzrození Habsburské monarchie a jak
to struãnû zhodnotil Ing. Sissak: „âe‰i zÛstali âechy.“ Tehdy ‰lo opravdu o zánik
nebo budoucnost ãeského národa.
Marie ZdeÀková
***
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Petice H-21
To the President of the European Parliament
May 1. 2007
VáÏen˘ pane,
s plnou odpovûdností Vám sdûluji, Ïe ãlánek 295 Úmluvy o ustanovení Evropské komunity, poru‰uje
zaruãená lidská práva, pﬁiznaná “Chartou OSN”.
Poru‰ení tûchto práv se t˘ká obãanÛ Evropského
spoleãenství, obãanÛ z V˘chodního bloku, zejména
obãanÛ âeské republiky. Tento ãlánek 295 je v
rozporu samotné Úmluvy o ustanovení Evropské
komunity, zejména té ãásti, kde se zaruãují
“kaÏdému” základní lidská práva a svobody. Tyto
práva se podle této Úmluvy mají rozvíjet a ne
omezovat.
K posouzení v˘‰e zmínûného “poru‰ení a
rozporu”není potﬁeba speciálního právního vzdûlání
a proto zÛstává politování hodné, proã k tomu
vÛbec do‰lo a kdo a proã brání nápravû.
Nejprve Vám pﬁedkládám citaci zákona ãeské
republiky ã.198/93 Sb. o protiprávnosti
komunistického reÏimu:
“Komunistická strana âeskoslovenska byla
organizací zloãinnou a zavrÏení hodnou, obdobnû
jako dal‰í organizace zaloÏené na její ideologii,
které ve své ãinnosti smûﬁovaly k potlaãování
lidsk˘ch práv a demokratického systému.”
Slovo obdobnû znamená, Ïe Komunistická strana
âeskoslovenska byla obdobná organizaci NSDAP
- stranû Adolfa Hitlera, neblahé povûsti - terorem,
násilím a právní zvÛlí. Dále odkazuji na zmínûn˘
citát zákona:
“Komunistická strana âeskoslovenska, její vedení
i ãlenové jsou odpovûdni za zpÛsob vlády v na‰í
zemi v letech 1948 - 1989 a to zejména za
programové niãení tradiãních hodnot evropské
civilizace, za vûdomé poru‰ování lidsk˘ch práv...,
za destrukci tradiãních principÛ vlastnického
práva...”
ZdÛrazÀuji, Ïe âeská republika vstoupila do
evropského spoleãenství v roce 1992 a toto zji‰tûní
parlamentem âeské republiky bylo vyhlá‰eno o
rok pozdûji v roce 1993!
Je morální a etickou povinností na základû tohoto
zji‰tûní vylouãit v‰echny pﬁíslu‰níky a nositele
idejí fa‰istické a komunistické strany - ze v‰ech
ﬁídících pozic evropského spoleãenství! Na základû
tohoto zji‰tûní bylo nutné se pﬁesvûdãit o jaké
zniãené hodnoty se jedná a zda-li je moÏné je
odstranit a jak!
Zaãlenit stát s komunistick˘m balastem bez
demokratick˘ch principÛ, se zniãen˘m principem
vlastnického práva a tradiãních hodnot do
evropského spoleãenství s vyspûl˘mi státy je v
rozporu se samotn˘m principem spojené Evropy
vyhlá‰ené Radou Evropy - cituji z protokolu ã.3 z
21. záﬁí 1970 :
Vlády evropsk˘ch státÛ, které jsou stejného
sm˘‰lení a mají spoleãné dûdictví politick˘ch tradic,
ideálÛ, a právního státu....- The governments of
European countries which are like-minded and
have a common heritage of political traditions,
ideals, freedom and the rule of law...
My obûti komunistického reÏimu, kteﬁí jsme pﬁeÏily,
jsme vítaly vstup na‰eho státu do Evropy po 42
letech teroru a právní zvÛle. Vûﬁili jsme
proklamované “hluboké víﬁe v lidská práva a
svobody jeÏ budou základem spravedlnosti spojené
Evropy.” Vûﬁili jsme, Ïe Evropsk˘ parlament a
Rada Evropy nedopustí, aby kﬁivdy nám zpÛsobené
komunistick˘m a fa‰istick˘m reÏimem se nebudou
opakovat. Vûﬁili jsme, Ïe orgány Evropy nedopustí,
aby post-komunistická lobby pokraãovala ve
zloãinnosti Komunistického reÏimu. Opak se stal
smutnou pravdou.
Parlament âeské a Slovenské federativní republiky
zákonem ã.119/1990 zru‰il 250 000 trestních
rozsudkÛ úãinkem ex - tunc. Tento úãinek má jen
jedin˘ moÏn˘ právní dÛsledek, Ïe na‰e trestné ãiny,
kter˘ch jsme se mûli dopustit, neexistují! A na‰e
trestní rozsudky nebyly nikdy vysloveny! Postkomunistická lobby prosadila zákon c.78/1991,
kter˘ ru‰í úãinek ex-tunc a znovu obnovuje tresty
tûm, kdoÏ nesplÀují naﬁízené podmínky!
Tímto zákonem byl vytvoﬁen základní precedent
nespravedlnosti, kter˘ pokraãuje aÏ do dne‰ních
dnÛ. Tímto zákonem bylo od‰kodnûno tisíce
generálu a komunistick˘ch vÛdcÛ, za to, Ïe byli
zbaveni sv˘ch postÛ. Na druhé stranû tisíce obûtí,
které byli vyhnáni ze sv˘ch domovÛ se po 16 letech
nemohou vrátit do sv˘ch domovÛ. Já a moje rodina
jsme jedni z nich. Proã se toto dûje a proã není nikde
porozumûní??
Cituji ãlánek 295 Úmluvy o ustanovení Evropské
komunity:
This Treaty shall in no way prejudices the rules of
Member States governing the system of property
ownership - Tato Úmluva v Ïádném pﬁípadû nebude
ovlivÀovat ta pravidla v ãlensk˘ch státech, kter˘mi
se ﬁídí systémy vlastnického práva”
Tímto je stvrzeno, Ïe se Evropské spoleãenství
zcela zbavuje jakékoliv odpovûdnosti za dodrÏování
základního lidského práva “vlastnit majetek “ a
uvrhuje obûti hrÛzn˘ch komunistick˘ch a
fa‰istick˘ch reÏimÛ na pospas novému násilí ze
strany státu a lobbystick˘ch skupin. Zbavuje se této
odpovûdnosti za minulost - pﬁítomnost ale i za
budoucnost - coÏ je v rozporu proklamovan˘ch

zásad a lidsk˘ch prav:
V‰eobecná deklarace lidsk˘ch práv - ãlánek 17
1. Everyone has the right to own property alone as
well as in association with others.
1. KaÏd˘ má právo vlastnit majetek sám nebo s
druh˘mi.
2. No one shall be arbitrarily of his property.
2. Nikdo nebude svévolnû zbaven majetku.
Úmluva o ochranû základních lidsk˘ch práv a
svobod - ãlánek 1. Protokol ã.1.- Ochrana majetku.
Every natural or legal person is entitled to the
peaceful enjoyment of his possession. No one shall
be deprived of his posseccion except in the public
interest and subject to the conditions provided by
law and by the general principles of international
law. - KaÏdá fyzická, nebo právnická osoba má
právo pokojnû uÏívat svÛj majetek. Nikdo nemÛÏe
b˘t zbaven majetku s v˘jimkou veﬁejného zájmu a
za podmínek, které stanoví zákon a základní principy
mezinárodního práva.
Úmluva o ochranû základních lidsk˘ch práv a
svobod - ãlánek 17 - Zákaz zneuÏití práva.
Nic v této Úmluvû nemÛÏe b˘t vykládáno tak, jako
by dávalo státu, skupinû, nebo jednotlivci jakékoli
právo vyvíjet ãinnost, nebo dopou‰tût se ãinÛ
zamûﬁen˘ch na popﬁení kteréhokoli ze zde

pﬁiznan˘ch práv a svobod ... Nothing in this
Convention may be interpreted as implying for any
State, group or person any right to engage in any
activity or perform any act aimed at the destruction
of any of the rights and freedoms....
K tûmto základním dÛkazÛm se ﬁadí nejménû 10
dal‰ích dÛkazÛ, které urãují, Ïe Evropské
spoleãenství se nemÛÏe zhostit povinnosti chránit
základní lidská práva, kam právo” vlastnit majetek”
patﬁí. Jestli-Ïe se vûc nedá do souladu nyní, zÛstane
nadále otevﬁena s nepromlãitelnou odpovûdností
pﬁíslu‰n˘chch orgánÛ. Základní lidská práva jsou
nezru‰itelné - nezadatelné a nepromlãitelné ! Tak
rozhodlo Valné shromáÏdûní Organizace Spojen˘ch
NárodÛ 10. prosince 1948.
Valné ShromáÏdûní OSN 21. bﬁezna 2006 pﬁijalo
Rezoluci ã.60/147, ve které dÛraznû ukládá
povinnost se vûcí obûtí zab˘vat, jak na národní, tak
na mezinárodní úrovni.
Rada Evropy 4. listopadu 1950 se zavázala pﬁijetím
Úmluvy o ochranû lidsk˘ch práv chránit lidská
práva a rozvíjet jejich pÛsobnost - cituji novelu
Úmluvy z 21 záﬁí 1970 - protokol ã. 3. :
Majíce na zﬁeteli, Ïe cílem Rady Evropy je dosazení
vût‰í jednoty mezi jejími ãleny, a Ïe jedním ze
zpÛsobÛ , jak se má tento cíl uskuteãÀovat , je

ochrana a dal‰í rozvoj lidsk˘ch práv a základních
svobod;
Considering that the aim of the Council of Europe
is the achievement of greater unity between its
members and that one the methods by which that
aim is to be pursued is the maintenance and further
realisation of human rights and fundamental
freedoms;
Závûr
Na základû pﬁedloÏen˘ch dÛkazÛ, Ïádáme, aby tato
petice byla zaregistrována a pﬁedloÏena Presidentu
evropského parlamentu a její obsah byl zveﬁejnûn.
Na základû pﬁedloÏen˘ch dÛkazÛ Ïádáme, aby
ãlánek 295 byl zrevidován v souladu Úmluv o
lidsk˘ch právech ke státÛm s komunistickou
minulostí, zejména k ãeské Republice, která navíc
jako jediná z ãlenu EU, odmítá podrobit se závazkÛm
z ICC.
V komisi EU, která by posoudila kontinuitu
komunistického práva, restituãní zákony a práva
obûtí, v souladu zmínûné Rezoluce Valného
shromáÏdûní OSN ã. 60/147 musí mít zastoupení ti,
jichÏ se poru‰ení t˘ká.
S úctou
Václav ·roub - Powel River, B.C.
***
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Na Slovensku
rozhodnuto,
v âechách se ãeká

âeská a slovenská poprava v Moskvû

Slovensk˘m mistrem se stala Îilina, která v
rozhodujícím utkání deklasovala PetrÏalku 6:1 a
zajistila si titul. Senzací je vítûzství Zlat˘ch MoravcÛ
z nitranské oblasti v Slovenském poháru, coÏ
znamená úãast v pﬁedkole Poháru UEFA. V
âechách je situace podstatnû vyrovnanûj‰í. Dvû
kola pﬁed koncem mají je‰tû ãtyﬁi muÏstva ‰anci na
titul. Slavia, která je‰tû pﬁed mûsícem se
ãtyﬁbodov˘m náskokem vedla dokázala ve ãtyﬁech
utkáních nevstﬁelit ani branku a ocitla se aÏ na
ãtvrté pﬁíãce. V dÛleÏitém utkání proti Boleslavi
remízovala pouze 1:1, coÏ se zdá, Ïe je málo i pro
úãast v jakémkoliv poháru. Ironií je, Ïe jak proti
Jablonci, tak proti Boleslavi si vstﬁelila Slavia vlastní
branku. MoÏná vyvrcholením sezóny bylo utkání
Liberce v Praze se Spartou. Hosté vedli 1:0 brankou
Nezmara z úvodu utkání. Za Spartu vyrovnal je‰tû
v první pÛli Matu‰oviã.

Z utkání Slavia-Ml. Boleslav 1:1

V˘sledky
26.KOLO: Tescoma Zlín-Baník Ostrava 0:0,,
Sparta Praha-Slovácko 3:1 (1:1), Kladno SKTeplice 0:2 (0:0), SIAD Most-Sigma Olomouc
1:1 (1:0), Marila Pﬁíbram-âeské Budûjovice
1:0 (0:0), Viktoria PlzeÀ-Slovan Liberec 0:1
(0:0), Mladá Boleslav-1.FC Brno 2:0 (0:0).
27.KOLO: SIAD Most-Viktoria PlzeÀ 1:1 (1:1),
âeské Budûjovice-Teplice 1:2 (0:1), Slovan
Liberec-Tescoma Zlín 2:2 (0:2), Sigma
Olomouc-Marila Pﬁíbram 0:0, SlováckoKladno SK 0:1 (0:1), 1.FC Brno-Sparta Praha
1:2 (0:1), Slavia Praha-Mladá Boleslav 1:1
(1:0), Baník Ostrava-Jablonec 3:0 (2:0).
28. KOLO: Tescoma Zlín-âeské Budûjovice
2:1 (0:1), Mladá Boleslav-Baník Ostrava 2:0
(1:0), Viktoria PlzeÀ-Slovácko 2:0 (2:0),
Teplice-Sigma Olomouc 2:2 (1:1), Jablonec1.FC Brno 0:1 (0:1), Kladno SK-SIAD Most
2:2 (2:1), Marila Pﬁíbram-Slavia Praha 0:2
(0:1), Sparta Praha-Slovan Liberec 1:1 (1:1).

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

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

16
15
16
15
11
11
10
11
8
9
5
7
5
6
3
2

8
10
6
7
9
9
10
7
11
7
15
9
11
7
12
10

4
3
6
6
8
8
8
10
9
12
8
12
12
15
13
16

37:20
42:18
43:26
40:21
43:35
33:28
36:31
32:32
28:30
26:39
30:35
22:35
19:31
28:40
15:34
17:36

56
55
54
52
42
42
40
40
35
34
30
30
26
25
21
16

Slovensk˘ pohár - finále
Zlaté Moravce-Senec 4:0 (1:0).
Zlaté Moravce budou hrát pohár UEFA.
***

Slovenská liga CorgoÀ
Nadstavba
9. kolo: Senec-Nitra 1:5, B. Bystrica-Slovan
Bratislava 2:2, Ko‰ice-Îilina 0:2, Artmedia
Bratislava-RuÏomberok 1:0.
10. kolo: Slovan-MFK Ko‰ice 0:0, MSK ÎilinaArtmedia 6:1, RuÏomberok-Senec 0:0, NitraBanská Bystrica 2:1.
11. kolo: Artmédia-MFK Ko‰ice 3:2.

Tabuºka
1. Îilina
2. Artmedia
3. Nitra
4. Slovan
5. RuÏomberok
6. Ko‰ice
7. Bystrica
8. Senec

24 18
25 16
24 9
24 8
24 8
25 8
24 7
24 3

3
4
4
7
6
4
6
6

3
5
11
9
10
13
11
15

64:17
50:32
21:25
25:30
21:23
27:35
22:35
19:52
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57
52
31
31
30
28
27
15

Vlastnû ãesko-slovenská poprava! ProtoÏe od roku 1996, kdy muÏstvo Slovenska od rozdûlení spoleãného státu mûlo svou premiéru na
mistrovství svûta ve Vídni, se poprvé stalo, Ïe ani jedna z obou zemí nepostoupila alespoÀ do semifinále! Zvlá‰tû v podání âechÛ, které
právû od Vídnû 1996 zdobí pût titulÛ mistrÛ svûta (dal‰í pﬁidali v Lillehammeru 1999, Petrohradu 2000, Hannoveru 2001 a opût ve Vídni
2005) a navíc jako briliant mezi tûmito klenoty se tﬁpytí historické olympijské zlato z Nagana 1998, je celkové sedmé místo propadákem
hlubok˘m! V dûjinách srovnateln˘m jen se stejnou pﬁíãkou na mistrovství svûta 1994 v Itálii a to bereme v úvahu celou pﬁedlouhou historii
ãeskoslovenského hokeje!

I do Moskvy pﬁiletûli svûﬁenci trenéra Aloise
Hadamczika jako obhájci stﬁíbra z loÀského
svûtového ‰ampionátu v Rize s nemal˘mi
ambicemi. A hned v úvodu zdolávají celky
Bûloruska 8:2 a Rakouska 6:1. Ov‰em
tady nastává první problém, v pﬁehnanû
vysoké euforii po vítûzstvích, která nad tak
slab˘mi soupeﬁi pﬁece musejí b˘t povinností.
Hned na to ãesk˘ t˘m vede nad USA 3:1,
ale po hrub˘ch chybách v defenzívû soupeﬁ
vyrovnává. Pﬁesto âe‰i trefou Tenkráta
zachraÀují vítûzství 4:3. V té chvíli v‰ak
nikdo ani v tom nejchmurnûj‰ím snu netu‰í,
Ïe je to poslední radost, kterou ãe‰tí
hokejisté sv˘m pﬁíznivcÛm na ‰ampionátu
pﬁipravili.
·okem je matn˘ v˘kon a prohra 0:2 s
Nûmeckem. Po ní pﬁichází zápas âeska se
Slovenskem, vÏdycky vysoce prestiÏní a
nervovû vypjat˘. Nutno v‰ak zdÛraznit, Ïe
na vrcholn˘ch turnajích v nûm Slováci
psychicky vÏdycky selhávají. S jedinou
v˘jimkou, kterou aÏ dosud bylo vítûzství
4:2 v boji o bronzové medaile na mistrovství
svûta 2003 v Helsinkách. Teì se v‰ak
muÏstvo Slovenska zásluhou vysoké
bojovnosti podruhé vypíná k vrcholnému
v˘konu a po gólech ve svûtû uznávan˘ch
hokejistÛ Demitry, Kapu‰e a Gáboríka
právem slaví mimoﬁádnû cenné vítûzství
3:2. TakÏe kdyby ãesk˘ t˘m následnû
prohrál i s Kanadou, neprobojoval by se ani
do ãtvrtfinále! Je to bitva aÏ na doraz.
Kanaìané v ní vyrovnávají gólem
McClementa, kdyÏ pﬁedtím nûkdo v hledi‰ti
zapískal a âe‰i pﬁestali hrát… Navíc za
stavu 2:1 pro ãesk˘ t˘m rusk˘ rozhodãí
Bulanov neuznává zcela regulérní branku
Olesze! Pﬁesto âeská republika v potu a
kﬁeãi uhrává po ‰edesáti minutách remízu
3:3. A i kdyÏ hned v úvodu prodlouÏení
prohrává 3:4, získan˘ bod znamená, Ïe
alespoÀ postupuje mezi osm nejlep‰ích
muÏstev.
Îe by bl˘skání na lep‰í ãasy? V‰ichni v to
vûﬁí. Tím spí‰e, Ïe ve ãtvrtfinále ãeskou
reprezentaci ãekají Rusové. Jsou sice v
domácím prostﬁedí, ale pod jeho velk˘m
tlakem a je‰tû k tomu to âe‰i na nû umí.
Loni je porazili dvakrát, ve stﬁetnutí o tﬁetí
místo zimních olympijsk˘ch her v Turínu i
ve ãtvrtfinále mistrovství svûta v Rize. Av‰ak
bohuÏel v Moskvû je realita jiná. Po dvou
tﬁetinách sice Rusové gólem Malkina vedou
pouze 1:0 a ãeské nadûje stále Ïijí.
Definitivnû v‰ak âechy popravuje právû
ruská hokejová superhvûzda Malkin, kter˘
loni v létû doslova utekl z Ruska pﬁes
Finsko do Ameriky, kde nyní záﬁí v dresu
pittsburghsk˘ch TuãÀákÛ. Hned v úvodu
poslední tﬁetiny ekvilibristicky jednou rukou
zasouvá puk za záda brankáﬁe âechmánka
podruhé a kdyÏ âe‰i musejí otevﬁít hru,
soupeﬁ svou velkou pﬁevahu korunuje
koneãn˘m a krut˘m skóre 4:0.
âe‰tí reprezentanti neskr˘vají zklamání.
Pûtinásobn˘ mistr svûta a kapitán t˘mu
David V˘born˘, kter˘ je uÏ na svém
dvanáctém ‰ampionátu se svûﬁuje: „Tenhle
v˘sledek je bolestivou ránou pro ná‰ hokej.
Jestli budu reprezentovat i nadále, zatím
je‰tû nevím…“ UÏ ‰estatﬁicetilet˘ brankáﬁ
Roman âechmánek tvrdí: „MÛÏeme si ﬁíkat,
co jsme chtûli, ale na Rusy jsme rozhodnû
nemûli!“ A na otázku, zda v silách ãeského
t˘mu bylo pﬁejít do ãtvrtfinále tﬁeba pﬁes
jiného soupeﬁe, odpovûdût nechce. Na
základû sv˘ch zku‰eností zﬁejmû cítí, Ïe
ne! VÏdyÈ vÛbec poprvé se stalo, Ïe by âe‰i
nebo v minulosti âechoslováci, odcházeli

ze ‰ampionátu s tím, aby na svém kontû
mûli víc proher neÏ vítûzství!!!
Trenér Alois Hadamczik si ale Ïádnou
chybu, kterou by udûlal, nepﬁipou‰tí. Hráãi
se mu pﬁed mistrovstvím do muÏstva
rozhodnû nehrnuli. Pﬁiznává, jak moc stál o
Havláta, Bulise, Erata i ﬁadu dal‰ích
kvalitních borcÛ a zdÛrazÀuje: „Pokud chce
ãesk˘ hokej na ‰ampionátu uspût, musí mít
k dispozici minimálnû deset aÏ ãtrnáct hráãÛ
z NHL.“ Ano, pﬁesnû deset jmen z nejvy‰‰í
kanadsko-americké soutûÏe na soupisce
bylo, ov‰em kromû V˘borného vût‰inou
nijak v˘razn˘ch. Je otázkou, zda krach
zavinila opravdu jen smÛla, Ïe âe‰i mûli
tolik zranûn˘ch kvalitních hokejistÛ v
zámoﬁí, ãi tito hráãi uÏ netouÏí po triumfech
v reprezentaãním dresu jako v minul˘ch
letech a nebo tímto zpÛsobem dávají najevo
své vztahy k reprezentaãnímu trenérovi a
jinak
úspû‰nému
podnikateli
Hadamczikovi?
To Slováci v tomto smûru byli letos v úplnû
jiné pozici. Osobnosti NHL Mariana Hossy,
·atana, Cháry, Demitry, Gáboríka, ale i
dal‰ích ostﬁílen˘ch matadorÛ nabízely
muÏstvu trenéra Juliuse ·uplera neb˘valé
‰ance. TﬁebaÏe momentální situace uvnitﬁ
slovenského hokeje je mnohem
komplikovanûj‰í neÏ v ãeském. Válku na
nejvy‰‰í úrovni spolu uÏ del‰í dobu vedou
pﬁedseda svazu Juraj ·irok˘ a hokejové
legenda Peter ·Èastn˘, kter˘ v minul˘ch
letech byl generálním manaÏerem
reprezentaãního muÏstva a nyní je
slovensk˘m Europoslancem. Mimochodem
·Èastn˘ o ·irokém nahlas prohla‰uje, Ïe je
b˘val˘m estébákem! Funkci ·Èastného
letos zastávaly dvû osoby - b˘val˘
reprezentaãní trenér Franti‰ek Hossa a
pﬁekvapivû i Václav Nedomansk˘, v
minulosti populární ãeskoslovensk˘
reprezentant, rodák z Moravy, kter˘ léta
stﬁílel góly za Slovan Bratislava. Leto‰ní
síla slovenské sestavy v‰ak podle
zasvûcen˘ch kruhÛ mûla dÛvod úplnû jin˘.
Velcí hokejisté pr˘ ‰li se svou kÛÏi na trh
vzhledem k dobr˘m vztahÛm s kapitánem
t˘mu Miroslavem ·atanem a ten pr˘ tím
zase splácel dÛvûru trenéru ·uplerovi, kter˘
mu kdysi umoÏnil vstup do ‰piãkového
hokeje…
V kaÏdém pﬁípadû v ‰esti utkáních
úvodních dvou skupin Slováci prohrávají
jen s Kanadou 4:5 a s USA 2:4, ale poráÏejí
Norsko 3:0, Nûmecko 5:1, Bûlorusko 4:3 a
jak uÏ bylo ﬁeãeno âeskou republiku 3:2.
Ve ãtvrtfinále je ãekají ·védové. Zatímco
âe‰i si na Rusy vûﬁili, tak Slováci jsou
dokonce pﬁesvûdãeni, Ïe je to pro nû ten
nejvhodnûj‰í soupeﬁ. Hlavnû proto, Ïe
Marian Hossa, Gáborík, Chára, Radivojeviã
ze svého minulého pÛsobení ve ‰védské
lize soupeﬁe dobﬁe znají a navíc letos na
severu úãinkovali také brankáﬁ KriÏan s
útoãníkem Surov˘m… Av‰ak samotn˘
zápas, pﬁesnû ﬁeãeno jeho druhá tﬁetina,
se pro Slováky stává katastrofou. Vstupují
do ní po gólech Mariana Hossy a Kapu‰e
sice s vedením 2:1, ale v ní se jejich obranná
hra hroutí jako domeãek z karet a tﬁikrát
inkasují. Prohra 4:7 se ·védy, kteﬁí nejsou
ani stínem loÀsk˘ch obhájcÛ zlata z Rigy a
jen s jedním hráãem NHL následnû v
semifinále proti Kanadû ani ve stﬁetnutí o
bronz s Ruskem, uÏ nemají sebemen‰í
nadûje, je popravou i pro Slováky.
Miroslav ·atan s kapitánsk˘m céãkem na
hrudi prohla‰uje: „Nechápu to. Mûli jsme
lep‰í muÏstvo neÏ ·védové a v Moskvû

jsme toho mûli dosáhnout daleko víc.“ A
také neménû zku‰en˘ Richard Kapu‰ cedí
mezi zuby: „Jednoznaãnû jsme mûli na to,
abychom ·védy porazili.“ Trenér Julius
·upler neváhá ﬁíct: „Omlouvám se v‰em
na‰im fanou‰kÛm!“ Sloven‰tí novináﬁi jsou
k nûmu velmi milosrdní a do kouta ho
netlaãí. On v‰ak dobﬁe ví, Ïe slovensk˘
hokej na mistrovství svûta uÏ dlouho asi
nebude mít taková jména jako letos. A Ïe je
na hony vzdálen˘ medailov˘m ãasÛm stﬁíbru z Petrohradu 2000, zlatu z Goteborgu
2002 i bronzu z Helsinek 2003… Slováci
letos mohou mít jen jednu radost a to, Ïe ve
vzájemném souboji porazili âechy…
âe‰i i Slováci opustili scénu shodnû 9.
kvûtna. V den 52. v˘roãí konce druhé
svûtové války, kter˘ Rusové naz˘vají ëeÀ
pabûdy a oslavují ho v ãele se sv˘m
prezidentem Vladimírem Putinem od rána
aÏ do noci. Jejich miláãek Jevgenij Malkin
hrdû proná‰í: „Na‰i dûdeãkové a babiãky v
ten den dovr‰ili velké vítûzství, a tak jsme
pﬁece museli vyhrát i my.“ Rusové uÏ
nemyslí na nic jiného, neÏ na svÛj titul po
ãtrnácti letech, kter˘ se jim naposledy
podaﬁil na mistrovství svûta 1993 v
Nûmecku. Jen nezapomenuteln˘ gólman
a dneska prezident Ruské federace ledního
hokeje Vladislav TreÈjak upozorÀuje: „V
semifinále bych rad‰i neÏ Finy bral
Ameriãany. ProtoÏe proti nim máme daleko
vût‰í ‰ance prosadit se na‰í herní
disciplinovaností.“
Finové v‰ak Ameriãany vyﬁazují po
dramatickém boji aÏ na samostatné nájezdy
5:4, kdyÏ za stavu 4:4 nepromûÀuje
vyloÏenou americkou ‰anci skvûle hrající
Paul Stastny, syn Petera ·Èastného. TakÏe
v semifinále celek Ruska nastupuje proti
Finsku a parádní bitvu pﬁed vyprodan˘m
hledi‰tûm (to je v Moskvû vzhledem k
pﬁehnanû vysok˘m cenám vstupenek
zaplnûné málokdy) zdobí opût prodlouÏení.
Ale Rusové neãekanû kolabují! Mikka
Koivu, mlad‰í bratr slavného Sakku Koivu,
li‰ácky nadzvedává hokejku brankáﬁe
Jeremenka a s cicelérskou precizností
posouvá
puk
do
jeho
sítû!!!
Dvaasedmdesátilet˘ Ludûk Bukaã, kter˘
jako trenér pﬁivedl k titulÛm mistrÛ svûta
âeskoslovensko v Praze 1985 i âeskou
republiku ve Vídni 1996 a nyní v Moskvû
byl slavnostnû uveden do Sínû hokejové
slávy, se nad senzaãní ruskou prohrou
zam˘‰lí: „Hokej se nehraje ve
vzduchoprázdnu, ale v konkrétním
spoleãenském prostﬁedí. A Rusko jako
národ velké spoleãenské zmûny zatím
neustálo! I v ruském hokeji teì jsou
neskuteãné peníze a ty musí umût hráãi
strávit ve svém pomûru k Ïivotu… Prostû
hráãskou éru, kterou kdysi pﬁedstavovali
napﬁ. Larionov, Krutov ãi Makarov, Rusové
zatím je‰tû nemají.“
Kdo se smûje nakonec, ten se smûje nejlíp.
Jsou to a celkovû v historii ‰ampionátÛ uÏ
po ãtyﬁiadvacáté Kanaìané, kteﬁí ve finále
poráÏejí Finy 4:2. Kolébka hokeje ãekala
od roku 1961 na své dal‰í zlato pﬁedlouh˘ch
tﬁiatﬁicet let, ale od svého triumfu v Milánu
1994 a dal‰ích v Helsinkách 1997, opût v
Helsinkách 2003 a v Praze 2004 bûhem
posledních tﬁinácti let dobyla mistrovství
svûta uÏ popáté. A ve v‰ech pﬁípadech
vesmûs bez ‰piãkov˘ch hráãÛ NHL… To
rozhodnû není dobré vysvûdãení nejen pro
âechy a Slováky, ale pro celou hokejovou
Evropu.
JAROSLAV KIRCHNER, Moskva
***

