Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!

Pfiedplatné na jeden rok je
38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08 (GST) = 1.70 dolaru.

No. 10.
(410.)
Vol. 18.

Datum, dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním
rohu ‰títku!

J

Time
Committed
Á délai
convenu

Telefon: 416/530-4222
Fax: 416/530-0069

E-mail:

abe@zpravy.ca
abe@satellite1-416.com

âESKOSLOVENSK¯ âTRNÁCTIDENÍK - CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY

satellite

1-416

Published by ABE, P. O. Box 176, Station „E“, Toronto, Ontario, Canada M6H 4E2

Thursday,
May 22,
2008

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

Návraty do pfiítomnosti
Jsou lidi, ktefií v okamÏiku emigrace odfiízli svoji minulost
a od toho okamÏiku Ïijí nov˘m Ïivotem. Druhá skupina
táhne ten svÛj raneãek na zádech a nemÛÏe se ho
zbavit. Ta první získává Nobelovy ceny, mezinárodní
uznání, je úspû‰ná a kdyÏ potom filmová ãi tenisová
hvûzda se vrátí domÛ, pfied televizními kamerami
opra‰uje svÛj rodn˘ jazyk, vytahuje vzpomínky. Lehce
klouÏe po povrchu, pak v‰e pochválí a zase odjede do
svého nového domova. Tento typ lidí fiíká, Ïe se jim v
âechách líbí, ale Ïe uÏ by tam Ïít nemohli.
Jsou lidé, ktefií se zpátky vrátili a skuteãnû zjistili, Ïe se
tam Ïít nedá a pak se vrátili zpátky, narozdíl od tûch,
ktefií tam zÛstali a jsou tam spokojení nebo jiÏ zase
nespokojení. Poslední skupinou jsou ti, ktefií se tam
vrací na urãit˘ ãas, snaÏí se to znovu a znovu pochopit
a pak se vrací zase za mofie a nejsou doma ani tam ani
tady nebo naopak jsou doma tady i tam.
Do té poslední skupiny patfiím snad i já. KdyÏ odjedu
na plzeÀsk˘ festival koncem zimy, je mi líto, Ïe pfiijdu o
bruslení a o zimu, kterou mám v Torontu rád. KdyÏ
odjedu pozdûji, mrzí mne, Ïe neuvidím rozkvetlé tulipány
a Stanley Cup. KdyÏ jsem v Torontu, tak mne vadí, v‰e,
co mi utíká v Praze. Tû‰ím se do Toronta i do Prahy.
Pomûr doby strávené v Torontu a v Praze je 11:1 a za
ten mûsíc se nedá pfii nejlep‰í vÛli stihnout to, co jiní
stihnou za jeden rok, i kdyÏ ná‰ ãe‰tináfi Blumauer
tvrdil, Ïe moÏné je v‰echno a dával jako pfiíklad, Ïe pfii
reformû ‰kolství v padesát˘ch letech, kdy se zkracovala
‰kolní docházka z dvanácti na jedenáct let se cel˘
jeden roãník stihl za tfii t˘dny vãetnû maturity.
Nûco podobného je náv‰tûva âech, kdy se snaÏím
cel˘ rok stihnout za jeden mûsíc, vãetnû plzeÀského
festivalu Finále, o kterém jsem psal v minulém ãísle. To
bylo udûláno v Praze. Pravda, znám lidi, ktefií jedou do
Prahy na t˘den a bûhem toho t˘dne stihnou sedm
divadelních pfiedstavení. V mém pfiípadû to byla pouze
tfii.
Pfiedstavení Zítra se bude jsem mohl shlédnout díky
skladateli a jmenovci Ale‰i Bfiezinovi. Pfied pfiedstavením
docházelo ke komick˘m situacím, kdy mne pfiedstavil a
pak se mne lidé ptali, jak se skuteãnû jmenuji a kdyÏ
jsem jim odpovûdûl, tak si mysleli, Ïe si z nich dûlám
srandu.
Pokud bychom chtûli celé dílo nûkam zafiadit, tak je
oznaãováno jako opera, ale podle mne se jedná spí‰e
o requiem vûnované Miladû Horákové. Pfiiznám se, Ïe
jsem mûl z pfiedstavení strach, obával jsem se zpívan˘ch
dialogÛ mezi prokurátorem Urválkem a Horákovou. Nic
z toho v‰ak tam nebylo. âtyfiia‰edesát minut trvající
skladba se opírala o dobové dokumenty. V˘jimkou byl
úvod a závûr, kter˘ je na text básnû Jana VodÀanského
Odûvy levné a pfii tom tak divné, kterou zpívá SoÀa
âervená. Moc zastupuje kontratenor Jan Miku‰ek,
kter˘ pfiechází z vysokého hysterického Ïenského hlasu
do sebejistého muÏského hlasu. Prokurátorky zastupují
odrostlé pion˘rky s ãern˘mi ‰átky, místo rud˘ch. Autofii
fiíkají, Ïe chtûli ukázat ma‰inérii moci, nikoliv jeden
konkrétní proces. Nezvykle je také fie‰ena scéna, kdy
místo opony je zrcadlo, které je prÛhledné pouze z
neosvûtlené strany do osvûtlené, takÏe diváci vidí sami
sebe na procesu a mají pocit, Ïe jsou na nûm úãastní.

Kapitán Slavie Erich Brabec (vlevo) přijímá od kapitána Oxfordu 40 liber. V přátelském
utkání při příležitosti otevření nového stadionu v Edenu pak zvítězila Slavia nad
Oxfordem 5:0.
Foto: Pavel David

TotéÏ platí pro herce, ktefií hrají jakoby pfied zrcadlem a
dirigent stojí za nimi. I pfiísná ãeská kritika byla tentokrát
k intimnímu pfiedstavení v Divadle Kolovrat pozitivní.
Hned pfies ulici se nachází Stavovské divadlo (pfied
rokem 1989 Tylovo divadlo). V Molierovû Donu Juanovi,
mÛÏete vidût Miroslava Donutila a Jana Kaãera. Hra,
kdy se jedinec sám sobû stane morální autoritou má i
po témûfi pÛl tisíciletí svÛj náboj.
Za to zcela aktuální byl StoppardÛv Rock’n’roll v
Národním divadle. Pravda v historické budovû jsou
jaksi i Plastici komorní a jeden neví, jestli má jít na nû v
kravatû nebo v dÏínech. Lid volí vût‰inou zlatou stfiední
cestu. Zatímco pfii scénách z Prahy sedmdesát˘ch let
obecenstvo oÏívá, pfii scénách z ospalé Cambridge
spí‰e usíná. V Anglii je tomu moÏná naopak.
Silné jsou obzvlá‰tû dialogy, kdy Jan (David Prachafi)
v roli spasitele rock’n’rollu diskutuje s intelektuálem
Ferdinandem (podobnost s Ferdinandem v Havlov˘ch
hrách není náhodná - hraje ho Jan Hartl). Oba nacházejí
pod vlivem represe spoleãnou fieã. Velk˘m zklamáním
je morální selhání levicového intelektuála profesora na
Cambridgi Maxe (Alois ·vehlík), jehoÏ anal˘z vyuÏívala
StB.
V kaÏdém men‰ím mûstû se nachází galerie. Autofii
nûkdy chtûjí ‰okovat, jindy pobavit. Kromû nûkolika
skvostÛ, které si galerie ponechávají jako stálou sbírku,
ãasto pfiedstavují umûlce, ktefií mají humor. Takovou
ukázkou byla v˘stava Pavla Matu‰ky z Tfiebechovic

pod Orebem v Orlické galerii v Rychnovû nad KnûÏnou.
Jeho obrazy jsou velice ãasto inspirovány Járou
Cimrmanem.
Málokdo dnes ví, Ïe tento velikán byl pfiítomen i
fotbalovému utkání Slavia-Oxford 28. bfiezna 1899,
aãkoliv ho Ïádné dobové prameny neuvádûjí.
Co se tehdy stalo jsem se dovûdûl na tiskové konferenci
6. kvûtna 2008. Oxford University Association Football
Club byl totiÏ soupefiem Slavie pfií otevíracím utkání v
novém Edenu, které bylo 7. kvûtna 2008. Pfiátelsk˘
souboj byl reprízou legendárního souboje, kter˘ se
odehrál právû v úter˘ 28. bfiezna 1899.
Podívejme se na historii tohoto utkání:
Mezinárodní sekretáfi SK Slavia náhodnû zjistil, Ïe
Oxford hraje v dubnu roku 1899 dva zápasy ve Vídni,
pfied tím se zastaví v Praze, kde bude hrát proti DFC.
Nelenil a napsal do Oxfordu Ïádost o sehrání zápasu
o den dfiíve. Pfii‰la odpovûì: „ Yes, forty pounds.
Jameson.”
Zaji‰tûní získání ãtyfiiceti liber se ujal pan RossIerOfiovsk˘, kter˘ podepsal smûnku u Malostranské
záloÏny a zorganizoval podpÛrnou akci u spoleãenské
‰piãky.
V˘sledkem snaÏení bylo, Ïe kardinál Schönborn dal
25 stfiíbrn˘ch zlatníkÛ, s tím, Ïe se také zúãastní.
Pozvání pfiijali také kníÏe Lobkowicz, místodrÏitel hrabû
Coudenhove, Thurn-Taxis z Louãné, Arthur, svobodn˘
Pokračování na str. 7
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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, email 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. BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Libor ·vorãík, St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel/Fax.: 416/532-5272
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 14.
6. 2008 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 14. 6. 2008 v 17:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
15. 6. 2008 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
25. 5. 2008 v 18:00

Toronto
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Vzpomínka

Proã jsem ne‰el
na Gotta?
Proã nejezdím na Kubu?

Dne 27. kvûtna 2008 tomu bude 20 let,
co nás opustil vzácn˘ ãlovûk

dr. George P. Krajbich
S láskou na nûj vzpomínáme!
Rodina

Ti, kdo jste jej znali vûnujte mu prosím tichou vzpomínku!
1805-11

Pfiijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 15. záfií 2007 do 15. ãervna 2008:

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 20:00 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, 169 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, 169 a 804)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Porady a ovûfiování dokladÛ po pfiedchozím zavolání
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
E-mailové adresy: Ústfiedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

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
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Tato ãrta není zam˘‰lena ani jako politické
kázání (jinak bych se ozval pfied Gottov˘m
torontsk˘m koncertem), ani jako pokus o
ovlivnûní názoru druh˘ch. Jde prostû o
rozjímání na dvû zdánlivû odli‰ná témata, ale
ve skuteãnosti témata blízce spfiíznûná.
Karel Gott... V‰eobecnû povaÏovan˘ za
nejlep‰ího (rozhodnû nejúspû‰nûj‰ího)
ãeského populárního zpûváka. Nevím. Na
Ïádném jeho koncertu jsem nebyl. Tuhle jsem
na‰el mezi papíry zmínku o jeho torontské
náv‰tûvû v devadesát˘ch letech (zfiejmû to
mûlo nûco spoleãného s univerzitou, uÏ jsem
zapomnûl co), a ani nevím, proã jsem tehdy
na koncert ne‰el. AÈ jakkoliv, v dobû, kdy na‰i
nejlep‰í a mravnû nejhodnotnûj‰í zpûváci a
umûlci Ïivofiili, Karel Gott Ïil na v˘sluní moci a
Ïil Ïivotem rozmazlené primadony. PfievaÏuje
skuteãnost, Ïe patfiil mezi miláãky svûtového
publika (hlavnû snad nûmeckého a polského
a -samozfiejmû - i na‰eho) a tak snad ‰ífiil i
slávu své rodné zemû, nad pfiíkazem, Ïe lidé,
kter˘m bylo mnoho dáno, mají závazek slouÏit
pravdû a b˘t svûdomím svého rodu (tak jak to
ãinil jin˘ ãesk˘ zpûvák a nesrovnatelnû
v˘znamnûj‰í písniãkáfi, Karel Ha‰ler, kter˘
umíral na ledové betonové dlaÏbû
nacistického koncentráku)?
Nemyslím. Ukládá nám Gottova sláva
povinnost chodit na jeho koncerty a zbûsile
tleskat? Mnû nikoliv. Kdybych b˘val v
osmdesát˘ch letech Ïil v âeskoslovensku a
mûl volit mezi slávou a bohatstvím na jedné
stranû a mravním imperativem (ale také
Ïivofiením) na stranû druhé, b˘val bych
podepsal antichartu? Soudû podle své reakce
na podobné situace, myslím, Ïe bych se
rozhodl pro mravní imperativ.
SloÏitûj‰í je druhá otázka: ‰el bych dnes na
GottÛv koncert, kdyby v‰ecko, co zÛstalo v
mé pamûti z minulosti je, Ïe Gott podepsal
nûjak˘ pro-komunistick˘ papír, ale zapomnûl,
co na tom papíru stálo. Asi ne, ale chápu ty,
ktefií by za takov˘ch okolností na koncert ‰li.
Snad si mûli ovûfiit, co stálo na dokumentu,
kter˘ Gott podepsal (podepsali ho i jiní, ale
málokdo tak aktivnû a podlízavû jako Karel
Gott). To jsem udûlal já.
Dûkuji Janu Waldaufovi, Ïe mi dal text
anticharty. Text, kter˘ stojí za zaznamenání:
Ná‰ socialistick˘ svût, jemuÏ stojí v ãele
Sovûtsk˘ svaz, sv˘m úchvatn˘m budováním
komunistické spoleãnosti… ozafiuje
pracujícímu lidu a revoluãním silám celého
svûta cestu pokroku a ‰Èastné budoucnosti...
Drtivá vût‰ina mistrÛ na‰í kultury ‰la a jde ve
svém úsilí vûrnû s dûlnickou tfiídou, s
komunistickou stranou ve znamení Velkého
fiíjna... Hrdû se hlásíme k bratrské
sounáleÏitosti na‰ich národÛ veden˘ch
Komunistickou stranou âeskoslovenska”. Na
shromáÏdûní umûlcÛ v Národním divadle 28.
ledna 1977, kde bylo provolání (text anticharty)
vyhlá‰eno, se jako první ujal slova “zlat˘
slavík” komunistické éry, Karel Gott. Jsem
rád, Ïe jsem si pfieãetl text anticharty. Jsem
rád, Ïe jsem na GottÛv koncert ne‰el.
Kuba - Nedávno si jeden znám˘ rezervoval
ubytování v hotelu nûkde v JiÏní Americe.
KdyÏ dostal potvrzení o rezervaci, zjistil, Ïe je
to na Kubû (podobnost jmen). âasovû uÏ se
to dalo tûÏko zmûnit a znám˘ si fiekl, Ïe by to
nakonec mohlo b˘t zajímavé. A bylo. Hlavnû
to, co vidûl mimo hotel, v kterém bydlil. Rozjel
se totiÏ (dost drze) po okolí. Vidûl, jak uboze
kubán‰tí obãané Ïijí. Jak omezen˘ je jejich
Ïivot, jejich pfiístup k informacím o zbytku
zemûkoule. Jak velkou lÏí je CastrÛv reÏim.
Vím, Ïe hodnû na‰ich krajanÛ i rodákÛ jin˘ch
zemí, dost nedávno v komunistické sféfie,
tráví dovolenou na Kubû. Vím, Ïe tam nejezdí
proto, aby CastrÛv reÏim podporovali, ale
hlavnû proto, Ïe Kuba jim nabízí teplé mofie za
znaãnû lacinûj‰í cenu, neÏ tfieba ostrovy v
Karibiku. Neosvojuji si právo je kritizovat.
Mnohé zemû (vãetnû Kanady) mají s Kubou
normální diplomatické a hospodáfiské vztahy.
Mnozí argumentují, Ïe Castro není hor‰í, neÏ
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jeho pfiedchÛdci opaãného ideologického
zamûfiení (pfiekvapivû vysoké procento lidí v
b˘valém âeskoslovensku a je‰tû vy‰‰í
procento tfieba v Maìarsku a vût‰ina v
Bulharsku a Rumunsku je‰tû dnes dává
pfiednost Ïivotu za komunismu pfied Ïivotem
v demokracii).
Nevím, kdo vlastní hotely na Kubû, ale zfiejmû
jedinou televizí (vedle kubánské), kterou
mÛÏete v tûchto hotelech vidût je americká
stanice CNN). Nemyslím, Ïe nûkdo váÏnû
povaÏuje tyto náv‰tûvníky Kuby za stoupence
komunismu nebo obdivovatele Castra. Îivot
je vÏdycky trochu jin˘, neÏ na‰e pfiedstavy o
nûm a je daleko obtíÏnûj‰í nacpat ho do
pfiesn˘ch ‰katulek jako tfieba knoflíky nebo
nitû. A tak chápu, proã lidé (i ti, ktefií s
komunismem a Castrem nemají nic
spoleãného) se jezdí koupat do “jeho” mofie.
Jako chápu - ze zcela jiné ‰katulky - Ïe lidé,
ktefií celkem bez protestu Ïili v komunistick˘ch
reÏimech stfiední a v˘chodní Evropy a ãasto aÏ do pádu komunismu - i po pfiíchodu do
svobodného svûta se nijak v˘raznû proti
komunismu nestavûli, dnes ostfie - a uÏiteãnû
- kritizují ve sv˘ch rodn˘ch zemích pfieÏitky
komunismu. Chápu, aãkoliv mÛj Ïivot a mé
názory se vyvíjely jinak. Chápu proto, Ïe vím
jak jinak jsme kaÏd˘ geneticky i okolnostmi
modelován a kaÏd˘, pokud nûkomu nebo
nûãemu váÏnû neubliÏujeme, si zaslouÏíme
míru respektu. A doufám, Ïe ti, ktefií na Kubu
jezdí, respektují moje stanovisko, Ïe pokud
na Kubû vládne komunistick˘ reÏim, tam
prostû na dovolenou jet nemohu.
Josef âermák
***

Ode‰el velk˘ cestovatel
a spisovatel
Jifií Svoboda byl skuteãnû velk˘m
cestovatelem. Jednoho dne pfiestal Ïít ve
svém pronajatém bytû v Torontu a vydal
se autostopem na cestu kolem svûta. Po
roce se vrátil a napsal o tom knihu. S
touto knihou v batohu na zádech se vydal
na dal‰í cestu kolem svûta. To zopakoval
asi pûtkrát. V knihách nebyly pouze
záÏitky z cest, ale také návody, kde mÛÏe
chud˘ stopafi dostat jídlo, nocleh, kde se
dá dobfie stopovat. Jifií Svoboda projel
stopem i takové zemû jako Íran ãi Rusko,
o kter˘ch se prostému smrtelníkovi jen
snilo. Vloni okolo vánoc zmizel nûkde
poblíÏ Pasova. Nalezli ho aÏ letos na
jafie. Zemfiel, tak jak Ïil. Na cestû. Bylo
mu sedmdesát let.
abe
***

Kalendáfi
31.5. (so) 19:00
Slovenská skupina Taktici
v hale kostela sv. Václava
***
31. 5. (so) 19:00
Omiãkov˘ Galaveãer v Londonu
Hotel Ramada Inn
817 Exeter Rd., London
***
7.6. (so) 11:00/12:00
âR-·v˘carsko - TSN
MoÏno sledovat v Foxes Den
1075 Bay St.
***
7.6. (so) 14:00
Piknik âSSK Kitcheneru-WaterlooGuelph
v Hubertoshouse
***
8.6. (ne) 11:00
Národní pouÈ do Midlandu
Farnost kostela sv. Václava
***
8.6. (ne) 16:00
Dobroãinná veãefie a koncert St.
Michael’s Choir School
Restaurace Praha - Masaryktown
***

Toronto

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

The Gallery
2921 Lakeshore Blvd West, M8V 1J3; Etobicoke, Tel 252 3665, Fax 252 3815
www.integratedmedicine.ca; E-Mail: connect@integratedmedicine.ca

Lorna Livey
“From Here To Eternity”

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

Honorary consulate
of the Czech Republic
Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz
Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul
Toronto, ON:
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON M5H 1A2
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
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Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005
Medical and relaxation
treatments
Massage therapy
Hot Stone Treatment

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

Také nabízíme
Naturopatie; Hypnotherapie,
Shiatsu, Yogu, Qikong,
Reflexologii, Reiki,
Akupunkturu atd.
Některé soukromé pojišťovny
kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca
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
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Rozhovor o Nokturnech s Milo‰em Krajn˘m
ABE: Konãí se sedm˘ roãník Nokturen
na Masaryktownu. Mohli bychom se
podívat trochu do historie?
MK: Pfii plánování prvního roãníku jsem
netu‰il, Ïe Nokturna se stanou jednou ze
základních kulturních akcí na‰í komunity
v Torontu. Dále jsem si netroufal
domyslet, Ïe bychom sedm let mohli zvát
jen ãeské a slovenské umûlce a udrÏet
vysokou úroveÀ na‰ich koncertÛ po celou
dobu. AÏ na obãasné v˘jimky byly
v‰echny koncerty svûtové úrovnû. A to
za naprosto minimální náklady. Uveìme
jen jména Eva Urbanová, Zdenûk Plech,
Gustav Beláãek, Ivan Îenat˘, âenûk
Vrba, Antonín Kubálek, Radim Zenkl, a
kvarteta - Panochovo, Zemlínského
(Penguini) Kociánovo, úÏasná pfiedná‰ka
prof. Iaina Scotta - Mozart a jeho Praha,
Catheriny Beleyové o Janáãkovi a dal‰í.
Bûhem sedmi let se báze pfiedplatitelÛ
rozrostla z 16 (první roãník) na 65 vloni a
letos kolem 50. A to jsou ti nejvûrnûj‰í. Po
kaÏdém úspû‰ném koncertu se rozhlédnu
a fiíkám si “kdyby pfii‰lo tak o 50 lidí více
- byl by ten koncert fantastick˘ nejen po
umûlecké stránce (coÏ je témûfi vÏdy).
ABE: V minulosti byly koncerty pod
hlaviãkou MMI, jaká byla spokojenost
s touto spoluprací?
MMI: Koncerty jsou pod hlaviãkou MMI,
ale zatím MMI nefinancoval ani jeden

Boris Krajný a Božena Ferancová v kostele sv. Pavla

koncert, naopak kaÏd˘m rokem pfiiná‰ela
Nokturna do organizace urãitou ãástku
penûz díky obûtav˘m dobrovolníkÛm a
díky malému grantu z Ministerstva
zahraniãí âeské republiky. Z fieditelské
rady MMI sice nav‰tûvuje koncerty
nûkolik pfiedplatitelÛ, ale celková podpora
fieditelství byla minimální. MMI moÏná ví

Ïe trh klasické hudby je nasycen a nikdy
nedosáhneme vût‰ího mnoÏství
posluchaãÛ.
ABE: Poslední koncert va‰eho bratra
Borise Krajného a sopranistky BoÏeny
Ferancové se konal po uzávûrce
tohoto ãísla. Vzhledem k tragické
události, která se stala tento ãtvrtek

Petr ChudoÏilov: Paralely
disciplina, perfekcionismus, povinné spofiení,
Náhodou mi padla do rukou maturitní práce Katrin
závislost na zamûstnavateli i mimo továrnu, odmítav˘
Peterhans, Ïákynû jednoho basilejského gymnázia.
postoj k odborÛm. ·v˘cafii velmi podobnû, jako nûktefií
Katrin, je‰tû jí není dvacet, mûla pfii volbû tématu
dne‰ní âe‰i, zamûstnaní u “západních” firem - mûli
volnou ruku, coÏ se ukázalo b˘t velkou obtíÏí. Co si
pocit, Ïe za normální plat musejí podávat mimofiádn˘
vybrat? Rozdíly v mentalitû Ïáka z venkova a mûsta?
v˘kon, firemní ‰kolství, nemocnici, moderní bydlení
Zvyky cestujících ve vlaku? Nakonec se rozhodla
a sportovní pfiíleÏitosti rychle povaÏovali za
prozkoumat fenomén BaÈa, jehoÏ firemní znaãku vidí
samozfiejmost. Paralely s dne‰kem by se na‰ly i jinde
dennû z okna svého pokoje v mûsteãku Möhlin.
- ·v˘cafii, s nimiÏ se poãítalo na vedoucí postavení,
Pro‰Èourala archívy, studovala staré noviny,
museli jezdit na ‰kolení na Moravu, âe‰i zauãovali
interwievovala obyvatele Möhlin skoro kaÏd˘ zde
·v˘cary práci na moderních strojích, brzy se zaãalo
kdysi pracoval pro BaÈu. Ve ‰kolní práci, jejíÏ úctyhodná
fiíkat, jsou zbyteãnû nafoukaní, tihleti rádoby ‰éfové!
úroveÀ témûfi odpovídá bakaláfiské disertaci, Katrin
Úspû‰ná historie Bati v Möhlin skonãila v dubnu
úvodem zmínila zmûnûnou situací v Evropû po první
1990, zpÛsobil to stoupající konkurenãní tlak z
svûtové válce: hospodáfiská krize, nezamûstnanost,
Dálného v˘chodu a pfiíli‰ vysoké produkãní náklady
posuny ve struktufie prÛmyslu. Tomá‰ BaÈa, inspirován
ve ·v˘carsku. Historie se opakuje, ale jinde, Möhlin
náv‰tûvami Ameriky, tehdy rychle pochopil, Ïe nestaãí
ztratil dÛleÏitého plátce daní a lidé práci - uÏ dávno to
boty vyrábût, ale Ïe je musí taky prodávat a opravovat,
ov‰em nebyli ·v˘cafii, ale hlavnû pendlefii z pfiilehlého
Ïe nesmí uvíznout v pomûrech tehdej‰ího
francouzského Elsasu. V továrním a obytném areálu
âeskoslovenska, n˘brÏ musí expandovat do zemi, kde
se dnes pasou krávy, v halách jsou zatím, neÏ se
jsou vhodné podmínky, napfiíklad do ·v˘carska.
definitivnû rozhodne co dál, nejrÛznûj‰í kluby,
Továrna v Möhlin byla otevfiena v roce 1932, pouh˘
keramické dílny, pfiíleÏitostné v˘stavy a dokonce
rok po podepsání smlouvy mezi firmou a mûstem.
synagoga. Jen stále fungující prodejna bot pfiipomíná
Hned zpoãátku 160 zamûstnancÛ dennû produkovalo
za‰lou BaÈovu slávu. Také já jsem si po pfieãtení
1200 párÛ bot. Tomá‰ BaÈa se toho nedoãkal, zahynul
Katrininy maturitní práce zajel do Möhlin, vzdáleného
12. ãervence 1932 v letadle, jeÏ se zfiítilo cestou na
nûjak˘ch dvacet kilometrÛ od Basileje. Obdivoval
slavnostní zahájení v Möhlin.
jsem modernost architektury tfiicát˘ch let a liboval si,
Möhlin, disponující skvûlou dopravní polohou a
jak pûknou stopu zde zanechaly ony povûstné zlaté
vhodnou strukturou obyvatelstva, pfiijal ãeskou firmu
ãeské ruãiãky. Cel˘ areál je dokonce pod ochranou
s otevfienou náruãí, bûhem v˘stavby a prvního
státní památkové péãe. JenomÏe ãeská byla spí‰
provozního roku jí rád prominul danû. Místní obuvnick˘
hlaviãka, ruãiãky byly zpoãátku ‰v˘carské, pozdûji
prÛmysl to ov‰em vidûl jinak: zaãaly difamaãní mediální
elsaské, v‰ichni spoleãnû obouvali nohy po celém
kampanû, bojkot, názor “kdo kupuje u Bati je zrádce
svûtû.
vlasti”, správní obstrukce, soudy pod záminkou, Ïe
Chci je‰tû vyseknout hlubokou poklonu Katrin
zatímco BaÈa napfiíklad inzeruje boty z lakované kÛÏe,
Peterhans a také jejím uãitelÛm: v˘chova k
ve skuteãnosti tohoto materiálu pouÏívá jen zãásti.
samostatnému my‰lení a práci je zlatou investicí do
BaÈovi povolili vyrábût pouze gumovou obuv, coÏ byla
budoucnosti. Pfii mé vlastní maturitû v roce 1960 jsem
nakonec v˘hoda: zaãal s tím v Evropû jako vÛbec
Ïádn˘ slavn˘ v˘kon nepodal, staãilo od‰tûkat
první. Také dûlnictvo nebylo pfiíli‰ spokojeno s tvrd˘mi
nabiflované.
podmínkami, panujícími ve firmû: osobní odpovûdnost
4.3.2006
za kvalitu, kolektivnû potrestan˘ ‰patn˘ v˘kon,
Psáno pro âRO 6 - Oti‰tûno s vûdomím autora.
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jsme mûli moÏnost vidût oba v kostele
svatého Pavla a byli skvûlí. VraÈme se
k pfiedposlednímu koncertu?
MK: Pfiedposlední koncert Nokturen se
konal v kostele sv. Václava 4. kvûtna a
pfii‰lo asi 145 nad‰en˘ch posluchaãÛ.
ABE: Jak vypadalo ekonomické
pozadí a jsou koncerty sobûstaãné
nebo je MMI dotuje?
MK: Koncerty se financují z
pfiedplatného a prodeje jednotliv˘ch
vstupenek. Já sám si kupuji ãtyfii celoroãní
vstupenky abych mohl zvát známe a
nikdo nemohl poukázat, Ïe si tam vodím
lidi zdarma. Myslím, Ïe volné vstupenky
by mûly b˘t jen pro umûlce, média a pro
v˘jimeãné pfiípady. Dal‰í finance jdou od
sponzorÛ ($ 100 - 500), jedním sponzorem
je i moje lékafiská praxe. Je pravdou Ïe
neplatíme nájem v restauraci Praha a
kanceláfiské práce pfied koncertem, ti‰tûní
programu, telefony atd jsou provádûny
sekretáfikou MMI. Mezi sponzory jsou
vût‰inou moji osobní pfiátelé, úãetní,
advokát, cestovní kanceláfi, kolegové atd.
Jinak poskytují umûlcÛm ubytování atd,
dvakrát nám spalo kvarteto v kostele sv.
Václava a jednou v bytû na
Masaryktownu. Jinak v‰e hradím já.
ABE: Mohl byste porovnat atmosféru
na obou koncertech?
MK: Na Masaryktownu je to pfiece jen
restaurace, je tam urãit˘ hluk i kdyÏ se
neservíruje , ale na jazzové koncerty to
vyhovuje. Na klasiku je to hor‰í, zvlá‰tû
na zpûv. V kostele sv. Pavla nebo sv.
Václava je prostfiedí dÛstojnûj‰í pro
klasickou hudbu a je naprost˘ klid. Umûlci
se mohou více soustfiedit. Oba kostely
mají v˘hodu, Ïe jsou ve mûstû. To je

Interview
nev˘hoda Masaryktownu. Nûktefií lidé
nemají moÏnost se tam dopravit. BohuÏel
naopak pfiedplatitelé z Masaryktwonu a
Scarborougha budou mít stejn˘ problém
se dopravit do mûsta.
ABE: Má tedy smysl pokraãovat na
Masaryktownu nebylo by lep‰í, aby se
Nokturna konala v nûkterém z kostelÛ
ve stfiedu mûsta?
MK: Na Masaryktownu jsme vydrÏeli
sedm let - a vystupovali pouze na‰i umûlci.
Tradici chceme dodrÏet, zÛstanou-li nám
posluchaãi vûrní, budeme pokraãovat v
kostele sv. Václava a budeme muset
prodat více lístkÛ. Piano sice bude
zadarmo, ale zase budeme platit (i kdyÏ
malou) rentu. Vûfiím v‰ak, Ïe se vejdeme
do rozpoãtu, tak jako se to dûlo sedm let
a Ïe podpora kostela bude vût‰í, bez
zbyteãn˘ch zákazÛ a pravidel jako v
minulosti tak napfi. mÛj bratr hrál na
posledním koncertu zadarmo. A to jen
proto, Ïe chtûl mít pfiedposlední koncert
Nokturen v kostele sv. Václava na svém
vlastním pianu (místo v restauraci Praha)
pfii tom pfii‰lo více lidí a na koncertu MMI
vydûlal. Nûjak mi chybí vysvûtlení a logika
takov˘ch Ïabomy‰ích válek a rozhodnutí.
Stejn˘ pfiípad nastal po oslavû 28. fiíjna,
kdy pianista nebyl zaplacen (pfiestoÏe
hrál pouze za letenku, kterou jsem mu
zaplatil ze svého úãtu) a ãekal na schÛzi
MMI, zda se mi mohou peníze proplatit,
pfiestoÏe jsme byli 700 dolarÛ pfies
rozpoãet a koncert vydûlal. Dodnes
ostatní organizace, které se podílely na
oslavû, nevûdí, jak dopadlo vyúãtování. I
kulturní ãinnost se musí vést jako
podnikání a musí b˘t zcela ãisté s jasn˘m
úãetnictvím. Myslím, Ïe velk˘m

úspûchem Nokturen bylo a je, Ïe si
koncerty na sebe vydûlaly i kdyÏ s pomocí
sponzorÛ a malého grantu Ministerstva
zahraniãí âeské republiky.
ABE: Kolik Nokturen by mûlo b˘t v
pfií‰tím roce a nebylo by lep‰í
posunout ãas v nedûli ze 17 hodin
tfieba na 18:30 nebo dokonce na 19:30?
MK: Nokturna budou pokraãovat v
kostele sv. Václava, myslím Ïe 17 hodin
v nedûli je ãas, na kter˘ jsou posluchaãi
zvyklí, zvlá‰tû, kdyÏ budeme mít moÏnost
zakoupit si obãerstvení atd. Byl bych rád,
kdyby nás na‰i pfiedplatitelé podpofiili a
snad získáme ve mûstû i dal‰í nad‰ence
pro klasickou hudbu.
ABE: Kolik koncertÛ bude v pfií‰tí
sezónû a kdo na nich bude?
MK: Na pfií‰tí rok jsou plánovány ãtyfii
koncerty klasické hudby, dva jazzové
koncerty a dvû pfiedná‰ky s hudebními
ukázkami. Doufám, Ïe sezóna bude
stejnû vynikající jako pfiedchozích sedm.
ABE: Kdy bude stanoven pfiesn˘
program?
MK: Zkou‰íme a máme nadûji, Ïe
budeme v kostele sv. Václava je‰tû vice
úspû‰ní neÏ na Masaryktownu. Pfiijìte
nás podpofiit, první akce je 14. záfií, kdy
znám˘ dirigent Kerry Stratton pohovofií o
symfonické básni Má Vlast Bedfiicha
Smetany, (s hudebními ukázkami), kterou
sám provede se
sv˘m orchestrem 18. záfií jako tichou
oslavu roku osmiãek. Informace o dal‰ích
koncertech pak najdete v Satellitu - v
pfií‰tích ãíslech
S Milo‰em Krajn˘m hovofiil a e-mailoval
Ale‰ Bfiezina
***-
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

6,38 CDN $
5,16 CDN $
15,67 Kã
19,38 SK
0,99 CDN $
1,60 CDN $

Toronto Star - 24. 5 . 2008

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $
âNB - 26. 5. 2008

16,10 Kã
25,07 Kã
80,52 Kã
15,90 Kã

5

6

satellite

Ecology

1-416

âeská a slovenská televize
na internetu!

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí
premierovû komedii reÏisérky Karin
Babinské

PUSINKY
roadmovie o tfiech dívkách, které se nedostaly na vysokou
a tak si vymyslely supercestu do Holandska - pracovat
na farmû, louky, krávy, a krásn˘ Ïivot pfii cesatování.
V‰ecko je v‰ak hroznû zamotane a nakonec to dopadne jinak.
Dále uvádíme filmy:
·KODNÁ - napínavé vy‰etfiování vraÏdy v sázkové kanceláfii
HODINA KLAVÍRU - film s B.Polívkou a P.Li‰kou
CESTA DO VÍDNù A ZPÁTKY - komedie o setkání s b˘valou láskou
Krátké komedie s oblíben˘m hercem Miroslavem Donutilem
v programech
3 + 1 S MIROSLAVEM DONUTILEM NA RÒZNÁ TÉMATA
a poslední ãást pãíbûhÛ lidí, ktefií utikali za svobodou
P¤ÍBùHY ÎELEZNÉ OPONY 31 - 39
A nakonec oznamujeme radostnou zprávu pro ty, ktefií mají rádí star‰í televizní
seriály, uvádíme následující ve v˘borné obrazové a zvukové kvalitû:
ARABELA 1 - 13 (1977)
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA 1 - 8 (1971)
CHALUPÁ¤I 1 - 13 (1975)
NÁV·TùVNÍCI 1 - 15 (1983)
VyÏádejte si bliÏ‰í informace.

May 22, 2008

Pfiíkladná tolerance
Miluji na‰e sídli‰Èátko. Krásné panelové. Demokratické. Rovnostáfiské. Zaãalo to
tak, tfii vchody obsadili ‰kodováci, dva policajti, pût jich zabralo ministerstvo obrany,
nûco ajznboÀáci, a tak dále. Ale uÏ tenkrát bydlel fieditel vedle dûlníka a posunovaã
naproti náãelníkovi. Samozfiejmû v‰ichni loajální socialistiãtí obãané. A teì po ãase
jsou i ty profesní a politické kasty dávnou minulostí. V‰echno se to v tom panelovém
kotlíãku pûknû pfietavilo. A pokud jde o tûch pár podnikatelÛ, kter˘m nové pomûry
dopomohly ke zbohatnutí, tak ti samozfiejmû ode‰li za lep‰ím. Prostû funguje to.
Co mû v‰ak na na‰em sídli‰Èátku nejvíc fascinuje, je disciplinovanost. Jedinû díky
ní mohou Ïít stovky, tisíce lidí pûknû nahusto vedle sebe. NepfiekáÏet si. Tolerovat
se. I kdyÏ souÏití je to vskutku zvlá‰tní. Sousedy znáte spí‰e jen od pohledu, ty
nejbliÏ‰í i podle k˘chnutí, intimních hlasov˘ch projevÛ, ba i tfieba podle zvukÛ
vycházejících samovolnû z opaãné ãásti tûla. Není potfieba jistû vysvûtlovat, Ïe tu
nejde o nûjakou slídiãskou úchylku, n˘brÏ jen a jen o technické parametry, kdy
betonové stûny dokáÏí sice odolávat i velmi v˘konné vrtaãce, zato jejich
zvukopropustnost je pfiímo ideální.
„Br˘ ráno,“ pozdravil jsem bezmy‰lenkovitû souseda.
„Moc dobr˘ ne,“ zavrãel v odpovûì. „Zase sem se nevyspal.“
Teprve teì jsem si ho pozornû prohlédl. Zarudlé tváfie ‰edesátníka, ale ty kruhy pod
oãima mûl snad odjakÏiva.
„Copak? Co vás…“ pfiedstíral jsem hrubou nevûdomost, a pfiitom proÏíval hfiejiv˘
pocit z toho, Ïe na tom je nûkdo je‰tû hÛfi neÏ já. TotiÏ ani v mém pfiípadû nemohla
b˘t o kdovíjak hlubokém a obãerstvujícím spánku fieã.
Jeho krvavá praseãí oãiãka mû nenávistnû prohlédly, ale jinak nedal na sobû nic
znát. „Zkurven˘ alarmy! Kdybych já se voÏral a zaãal tady fivát, zavfiou mû pro ru‰ení
noãního klidu, ale tyhle zasr…“ pfie‰el do v˘stiÏnûj‰í jazykové formy.
Mûl pravdu. Noc co noc profiezávají vzduch sirény hned nûkolika aktivovan˘ch
autoalarmÛ z tûch desítek vozidel zaparkovan˘ch pfied obytn˘m blokem i za ním,
takÏe pfied nimi není úniku. Je‰tû nedávno ‰lo o monotónní, jednotné zvukové
projevy, ale dnes je ‰kála jejich burcujících zvukÛ mnohem bohat‰í. KaÏd˘ fiidiã se
totiÏ snaÏí zajistit tomu svému ãtyfikolovému miláãkovi ten nejoriginálnûj‰í hlasov˘
v˘raz. A tak sídli‰Èátko ob‰ÈastÀují rozmanitá kvílení, pfii kter˘ch automaticky
vstávají vlasy na hlavû, dûsivé trylky, jeÏ spáãe vytahují bez pardonu z postele a
dokonale pronikavé hvízdání zavrtávající hlavy i tûch nejodolnûj‰ích hluboko pod
pol‰táfi.
„No jo, to ten siln˘ vítr. Neb˘t vûtru a boufiek, nebylo by to s tûmi plan˘mi poplachy
aÏ tak zl˘.“
„Co mi je do toho, Ïe foukal nûjakej blbej vítr, maj to udûlat tak, aby nevotravovaly
nevinn˘ lidi.“
„Nûkdy to taky spustí rÛzní vtipálkové, kdyÏ se vrací z hospody. Opfiou se do auta
a uÏ to je.“
„No a co já s tím! Je to bordel,“ nepfiestával zufiit soused.
„AlespoÀ vidíte, jak˘ s tím mají ti motoristi nervy. Jen se do toho vÏijte. Kdyby vy jste
mûl pfied barákem auto, oka byste nezahmoufiil,“ píchnul jsem si do nûj, vûda, Ïe je
jedním z mála, ktefií v ulici nevlastní automobil.
„Patfií jim to!“ vyhrkl bezpochyby v zlobném afektu. Ale místo aby se ihned zklidnil,
pokraãoval ve stejnû nepfiátelském tónu dál. „Paneláky sou sakra pro slu‰n˘ lidi, ne
pro sobce a automobilisty. Ty by mûli vodsunout nûkam za mûsto. Nûkam, kde
nebudou nikomu ‰kodit.“
Uf! Odsun. Vyhnání. Z jeho úst to vyznûlo jako vyhubit, zlikvidovat. ZÛstal jsem z
tûch v˘rokÛ úplnû konsternován. Tahle nesná‰enlivost byla pro na‰e sídli‰Èátko
nûco naprosto cizí. Zcela proti tradici místní rozvinuté tolerance k autíãkÛm a jejich
majitelÛm. Ta v praxi napfiíklad znamená, Ïe kdyÏ fiidiã nenajde volné místo pro
zaparkování na parkovi‰ti na dohled pod sv˘m oknem, postaví své pfiibliÏovadlo na
chodník nebo zacouvá na trávník (tedy my‰lena je ona tmavû hnûdá, rozjeÏdûná
plocha oficiálnû stále vedená jako zeleÀ).
Zkrátka, soused mû nemile pfiekvapil. Fuj, vyklubal se z nûj pûkn˘ ekoterorista. Ale
kde se to v nûm bere? Doposud s ním nebyly Ïádné potíÏe. Buì jen mlãel, anebo
si tak pro sebe nûco ne‰kodnû Ïbrblal.
Inu do lidí a do melounÛ nevlezete. A do souseda jakbysmet. Staãí jedno nevyspání
a maska slu‰nosti je fuã. - No, ale proã to hned takhle kriminalizovat. Já myslím, Ïe
by naprosto staãilo, kdyby si takhle postiÏen˘ ãlovûk pofiídil automobil. Dneska ho
mÛÏe mít, jak pravil pan Svûrák v jednom interview, kaÏdej blbec. Pak by se ten mÛj
soused na cel˘ ten marginální problémek díval sice urãitû ospalej‰íma oãima, ale
úplnû úplnû jinak. No fieknûte.
-©- miroslav petr
***

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
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Návraty do pfiítomnosti
Pokračování ze str. 1

pán z KrausÛ, primátor Podlipn˘, britsk˘
konzul Pistor (pÛjãil britskou vlajku), zlákán
byl i policejní direktor, kter˘ zajistil na
utkání pfiítomnost pûtadvaceti stráÏníkÛ
jako pofiadatelskou sluÏbu. (Zda byli
vyzbrojeni
nûjakou
zásahovou
pyrotechnikou není známo.)
Veslafisk˘ klub Blesk zapÛjãil
pestrobarevnou vlajkoslávu, firma ROTT
ohrazení hfii‰tû, firma GOTTWALD tfii sta
zahradních Ïidlí, dva skládací altány stany a pokladnu se stolem. Na utkání
zvaly bílé plakáty s modr˘m tiskem.
Ráno pfiijelo jedenáct hráãÛ a vedoucí
muÏstva z Oxfordu a byli pfiivítáni delegací
SK Slavia, droÏkami se dostali do
nejlep‰ího hotelu v Praze, byli pfiijati na
radnici a pak odjeli na Letnou k utkání,
které zaãínalo v 16 hodin.
Pfii‰la rekordní náv‰tûva 4000 platících
divákÛ, i kdyÏ bylo vstupné pût zlat˘ch.
Mnoho lidí se dívalo bez placení za plotem.
Po slavnostních projevech nastoupili
Angliãané v modro-bíl˘ch triãkách a poprvé
v Praze pfiedvedli skuteãn˘ fotbal.
Ukázali kolektivní hru, narozdíl od
slávistického sólování jedincÛ a po
poloãase vedli 3:0. Ve druhém poloãase
branka nepadla a tak utkání tímto stavem
skonãilo.
Památná sestava byla: Vosátka-Strádal,
Stockel, Pressier, Hrabû, KryÏ, Baumruck,
Setzer-Bloomer, Havel, Kindl, Zámostn˘.
Oxford na druh˘ den porazil DFC 9:0 a
pak vídensky v˘bûr 15:0 a t˘m vídeÀsk˘ch
AngliãanÛ 13:0. O to víc je nutné ocenit
v˘sledek Slavie.
Odveta s Oxfordem se hrála za 37 let 7.
dubna 1936 v Praze a Slavia vyhrála 8:2
(5:2).
V repríze po 109 letech zvítûzila Slavia
5:0. Pfied utkáním na tiskové konferenci
se vzpomínalo na otevfiení stadionu ve
Vr‰ovicích v roce 1953. Byli zde pamûtníci
tohoto utkání inÏen˘r Andrejkoviã a
záloÏník Moravec.
Pamatuji se, Ïe jsme bydleli vedle
stadionu a Ïe se tehdy vypou‰tûli po‰tovní
holubi. Na fotbal jsme jako dûti pronikaly
tím, Ïe jsme se mohli protáhnout skrz
mfiíÏe, kdyÏ se pofiadatel nedíval. Jinak
fotbal pro dûti stál jednu korunu, coÏ byla
cena zmrzliny.
Pfied utkáním vrátil kapitán Oxfordu
zmínûn˘ch ãtyfiicet liber s podûkováním,
Ïe Slavia nechtûla nic za inflaci, která
postihla nejen korunu, ale i za tûch 109 let
libru.
Slavné zahájení v‰ak zÛstane ve stínu
události, která se stala o deset dnÛ pozdûji.
Na poslední chvíli zkolaudovaném a
vyprodaném stadionu získala Slavia
mistrovsk˘ titul, ale o tom ve sportovní
ãásti na stranû 12.
DÛvod proã zÛstat v Praze o pár dnÛ déle
byl jasn˘. BohuÏel to znamenalo zpoÏdûní
novin, ale to vûfiím, Ïe ãtenáfii odpustí.
Byl ãas opût zamífiit pfies oceán do
Toronta a mohu chválit spoleãnost KLM.
Je perfektní, ale hlavnû má skvûl˘ jízdní
fiád. Dva lety dennû. První ranní mnû
nepfiipadá skvûl˘ ani cesta z Toronta do
Prahy brzy odpoledne není nejlep‰í. Za to
veãerní ve 22:20 je bezchybn˘. Po
celodenním trmácení se ãlovûku zaãnou
klíÏit oãi a kdyÏ je otevfie, tak je v
Amsterodamu a pfii cestû zpátky, pfiijede
pozdû veãer a zaleze hezky do pefiin a
probudí se tak jak se má probudit - brzy
ráno.
Ale‰ Bfiezina - Praha/Toronto
***
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by bol znesiteºn˘ e‰te aj kurz tesne nad 27 konverzn˘, lebo bude fixovan˘ navÏdy a

30 slovensk˘ch korún za euro korún za euro. Pri‰iel k tomu cez porovnanie my uÏ dnes vieme o niektor˘ch udalostiach,
BRATISLAVA-sme-S blíÏiacim sa
termínom zverejnenia koneãného kurzu
koruny a eura, s ktor˘m vstúpime do
eurozóny, pribúdajú odhady a dohady, ak˘
by mal byÈ. Medzi t˘m, ão hovoria bankoví
analytici a ão obãas povie niekto z vlády,
najãastej‰ie premiér Robert Fico, a
zástupcovia centrálnej banky, dochádza v
poslednom ãase k vzácnej zhode. Sú
zajedno v tom, Ïe koneãn˘ kurz by mal byÈ
v rámci moÏností ão najsilnej‰í.
Analytici hovoria, Ïe ekonomika zvládne
aj silnej‰í konverzn˘ kurz, ako je dne‰n˘
trhov˘. To nám pomôÏe zmierniÈ rast cien
niektor˘ch tovarov, iné by dokonca mohli
zlacnieÈ. Euro pritom na devízovom trhu
stálo pribliÏne 31,10 koruny. Premiér Fico
presadzuje siln˘ kurz, pretoÏe podºa neho
je „v˘hodn˘ pre ºudí“. Guvernér svojimi
vyhláseniami premiéra nespochybÀuje,
keì hovorí, Ïe na‰a ekonomika „vytvára
priestor na posilÀovanie sa koruny“.
Podºa ‰éfa Klubu ekonomick˘ch
analytikov Jána Tótha sa v‰ak nehrá o to,
ãi koneãn˘ kurz bude silnej‰í, alebo slab‰í.
„Napriek správam o rekordn˘ch úrovniach
koruny je v súãasnosti na v˘ber len
neutrálny konverzn˘ kurz, ktor˘ je blízko k
rovnováÏnemu, alebo slab‰í konverzn˘
kurz,“ myslí si Tóth.
Optimálny kurz je podºa Tótha o nieão
silnej‰í neÏ ãísla, o ktor˘ch sa v súãasnosti
hovorí ako o konverznom kurze. Napríklad
podºa prieskumu medzi slovensk˘mi
ekonómami je oãakávan˘ konverzn˘ kurz
30,70 koruny za euro.
Optimálny kurz by podºa Tótha mal nielen
skæbiÈ súãasné potreby v˘vozcov, dovozcov
a domácností, ale zohºadniÈ aj to, ako sa
bude vyvíjaÈ v najbliÏ‰ích mesiacoch a ako
by sa vyvíjal v budúcom roku. „ZohºadÀujúc
fakt, Ïe kurz bude zafixovan˘ bez odvolania
a uÏ sa meniÈ nebude, tak optimálny kurz
je niekde viac pod 30 korún za euro,“
povedal. To je teda e‰te niÏ‰ie ako spodná
hranica, kam sa v súãasnosti podºa
pravidiel únie môÏe koruna posilniÈ. Táto
hranica je od oficiálneho stredového kurzu
koruny a eura, teda takzvanej centrálnej
parity, vzdialená 15 percent. Jej hodnota je
30,13 koruny za euro.
Analytik ING Bank hovorí, Ïe pre priemysel

produktivity práce, ktorá u nás rastie
niekoºkokrát r˘chlej‰ie ako v eurozóne.
Aj ãlen Bankovej rady centrálnej banky
ªudovít Ódor si vie predstaviÈ, Ïe euro
zavedieme so siln˘m kurzom. To si v‰ak
p˘ta, aby vláda ne‰la proti podnikateºom.
„Keby si vláda bola istá, Ïe dva aÏ tri roky
dokáÏe udrÏaÈ tempo rozvoja ekonomiky a
nebude hádzaÈ podnikateºom polená pod
nohy a tí by zároveÀ zefektívÀovali svoju
v˘robu, tak sa dá stanoviÈ silnej‰í kurz bez
toho, aby s t˘m ekonomika mala problémy,“
povedal nedávno v rozhovore pre SME.
Analytik UniCredit Bank Viliam Pätoprst˘
si myslí, Ïe po v˘raznom spevnení z
posledn˘ch t˘ÏdÀov sa koruna priblíÏila k
úrovni, ktorá je v súãasnosti pre ekonomiku
optimálna. Koneãn˘ kurz by v‰ak podºa
neho mal byÈ e‰te silnej‰í. Aj preto, Ïe sa
stanoví v polovici júla a platiÈ bude aÏ do
januára 2009. „Kurz, ktor˘ je optimálny v
súãasnosti, by nebol v˘hodn˘ ako

ktoré nastanú v najbliÏ‰om období, ktoré
by trhov˘ kurz ovplyvnili, ale v skutoãnosti
ho uÏ nebudú môcÈ ovplyvniÈ,“ povedal. V
ãíslach to podºa neho znamená, Ïe koneãn˘
kurz by mal byÈ 30,50 koruny za euro.
Pri predpovediach o kurze koruny sa môÏu
bankoví analytici dostaÈ do konfliktu
záujmov. Banky totiÏ obchodujú s devízami
i na vlastn˘ úãet. V ich záujme je, aby ão
najviac zarobili. Ak má niekto nakúpené
koruny, ão je aj prípad mnoh˘ch bánk, je
pre ne v˘hodné, aby kurz koruny bol ão
najsilnej‰í.
Tóth tvrdí, Ïe toto analytikov pri
predpovediach koneãného kurzu
neovplyvÀuje. „Analyzovanie ekonomick˘ch súvislostí je opakovaná hra, kde
do styku prichádzajú médiá s analytikmi.
Ak by sa nepozerali na veci objektívne, je
prirodzené, Ïe tak˘ch analytikov by médiá
v budúcnosti uÏ necitovali,“ povedal Tóth.
***

Restaurace
v západním Torontu!

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.

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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Hledám hlídání
pro ãtyfiletou a ‰estnáctimûsíãní holãiãku,
pln˘ nebo ãasteãn˘ úvazek.
Musí b˘t k dispozici záfií 2008. Oblast Oakville

Tel: 905-469-0723

May 22, 2008

Pomník obûtem komunismu
Ms. Marie Lemay,
Chief Executive Officer,
National Capital Commission,
40 Elgin Street,
Ottawa, Canada
K1P 1C7
May 18, 2008
Dear Ms. Lemay,
on behalf of the members of the undersigned organizations, we wish to convey full
support for the proposed monument “The Open Book: Living Tribute to the Victims
of Communism” to be built at a prominent location in Ottawa. We wish to thank the
Canadian Government and its agencies for whatever help they can provide to make
the proposal a reality. We will do our share. The monument will honour the victims
of an idea gone horribly wrong, but also those who remember and pay homage.
Yours very truly,
J.R.C. âermak, Q.C.
Sokol Canada - Jarmila Becka-Lee
R.C. Church of St. Wenceslaus - Rev. Libor ·vorãík
Nová vize - Marketa Slepcikova
Satellite - Ale‰ Bfiezina
Czechoslovak Legion - Jerry Kytl

âSSK Kitchener-Waterloo-Guelph
bude mít kaÏdoroãní piknik

7. ãervna 2008
na novém místû

v Hubertoshaus
Místo se nachází se na levé stranû silnice za Mannheimem asi 3 km.
Mannheim se je na na HW 4 (Bleams Road) - pokraãování Ottawa Street South z
Kitcheneru, mezi Trussler Road a HW 12 (Queens St)

Piknik zaãíná v sobotu 7. ãervna ve 14 hod.,
konãí tfiicet minut po pÛlnoci.
Hry pro dûti od 16 do 18 hodin.
K tanci a poslechu hraje hudba pana Dobfianského z Londonu od 19 hod.
Tombola se bude vyhla‰ovat v 21 hodin.
Vstupné pro ãleny poboãky $ 7, pro ostatní $10, dûti do 14 let zdarma.
Jídlo a nápoje prodávají zamûstnanci Hubertoshausu.
Nemáme dovoleno pfiinést svoje obãerstvení.
Jakákoliv konzumace na parkovi‰ti je pfiísnû zakázána.
Bylo velice obtíÏné sehnat hezké místo na piknik za slu‰nou cenu, neradi bychom se
dostali s majiteli klubu do konfliktu pro poru‰ení pravidel - doufáme, Ïe zde budou pikniky
i v dal‰ích letech.
S pozdravem Andrea Krã-·evãík, jednatelka poboãky
***

S prodejem a nákupem domÛ
vám poradí

Luba Henderson

cc. Hon. Jason Kenney, P.C. MP
Secretary of State
(Multiculturalism and Canadian Identity)
325 East Block, House of Commons
Ottawa, ON
K1A 0A6
P.S.: Jako redaktor krajansk˘ch novin doporuãuji, vítám vytvofiení v˘boru pro
v˘stavbu pomníku, kde mají b˘t zastoupeny etnické skupiny, které byly komunismem
postiÏené. Domnívám se, Ïe by tam mûli b˘t v˘tvarníci, ktefií by rozhodovali o
jednotliv˘ch ãástech památníku. Chybí mi nedostatek informací v kanadském a
etnickéhm tisku. RovnûÏ si myslím, Ïe cel˘ projekt i jednotlivé ãásti se mûly fie‰it
formou soutûÏí.
Problém je, Ïe jednotlivé etnické skupiny byly komunismem postiÏené jinak. Navíc
tato ideologie pÛsobila devastujícím zpÛsobem v rozdílnû v rÛznou dobu. Jin˘ byl
komunismus v padesát˘ch letech a jin˘ v dobû normalizace. KdyÏ se podíváme na
padesátá léta pak pro nûkteré jsou symbolem odboje bratfií Ma‰ínové, pro mne je
hrdinou Karel Wrzecionko (1926-2003), kter˘ byl odsouzen v padesát˘ch letech
ãtyfiikrát za odmítnutí vojenské sluÏby a ve vûzení stravil celkem devût a pÛl roku.
Uvûdomuji si komplikovanost celého projektu: Pokud to budeme dûlat podle
národností. Mají b˘t âe‰i a Slováci, zvlá‰È anebo dohromady? Mají b˘t do projektu
zafiazeny národy b˘valé Jugoslávie? Obyvatelé Bosny? Srbové? âeãenci? Îidi ze
Sovûtské Ïidovské republiky, která byla vlastnû gulagem? KdyÏ zafiadíme do
projektu pouze nûkteré národy nebude to nová kfiivda na národech, které do
projektu nebudou zafiazené. Nebo se budeme drÏet rozdûlení podle zemí, které na
pfielomu minulého století existovaly, pak zbude pro národy b˘valého Sovûtského
svazu pouze jedna ãást a zrovna tak i pro národy b˘valé Jugoslávie. A co âína?
Aktualní Tibet?
Chci tím vyjádfiit skuteãnost, Ïe vûc je mnohem komplikovanûj‰í neÏ se na první
pohled zdá a Ïe do projektu by mûla b˘t zapojena, co nej‰ir‰í vefiejnost.
Prvním krokem je v‰ak získat podporu kanadské vlády pro tento projekt.
Ale‰ Bfiezina
***

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!

Tel.:416/698-2090

Sutton Group-Bayview Realty Inc. Brokerage
416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com
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Jak mi léta pfiib˘vají - furt mû lidi rádi mají
Nepsal bych to, ale musím, protoÏe mÛj
drah˘, míním nejstar‰í Ïijící kumpán a
kamarád ze skautu (od roku 1960), a furt
spolu mluvíme, mne k tomu vyzval,
popíchnul, jak bilancuji sv˘ch 62 let a
narozeniny. CoÏ rád ãiním...
Tak jako kaÏdá oslava ãehokoliv, musí
plnit dvû podmínky - je-li s k˘m a je-li co,
protoÏe podstatou slavení je dÛvod
(oslavy), oslavenec a houf slavících. Neníli slavících, aspoÀ jeden ãi dva, není oslava
i kdyby se oslavenec rozkrájel.
Narozeniny, ze v‰ech oslav asi nejvíce,
tlaãí oslavence do zhola pasivní roliãky.
Nikdo si nepamatuje své první
narozeniny, ale skoro kaÏd˘ první
narozeniny potomkovi organizoval a ten,
potomek a oslavenec, do toho nemûl co
kecat. To je dobr˘ zaãátek celé mechaniky
oslavy narozenin - Ïe oslavenec má ãekat,
co se z toho vyvrbí, i kdyÏ to jsou
narozeniny jeho/její, je to událost pro ty
ostatní.
Jsa od nátury ãlovûk aktivní a iniciativní,
nûkdy i horliv˘, tato pasivita vlastních
narozenin mi vÏdy smrdûla - Ïe není slu‰né
se pfiipomínat, i kdyÏ bych chtûl.
V podstatû jde o to, Ïe ãlovûk nechce b˘t
na své narozeniny, za které vskutku ani
nemÛÏe a vznikly z poãínání rodiãÛ,
zapomenut, ignorován a pfiehlíÏen; osobnû
to povaÏuje za okamÏik v˘znamn˘, ale jak
to dát na vûdomí tûm ostatním?
Jak uÏ jsem fiekl, jsou narozeniny potomka
událostí rodiãÛ; nevím, proã se nemluví o
narozeninách nult˘ch, které b˘vají ty
nejslavnûj‰í - narození dítka.
V Ostravû se musel novorozenec zapít,
aby byl/a zdráv, coÏ byla v˘luãnû milá
povinnost otcÛ; není na pováÏenou, Ïe
pijeme na zdraví a pak máme kocovinu?
Zpoãátku, asi tucet narozenin, organizují
rodiãe, coÏ je blahá tradice a oslavenec
se nemusí o své narozeniny starat vÛbec
- jen ãeká co se vyvrbí...
PuberÈák se zaãíná rodiãÛm vzdalovat a
první svízel samostatnosti spoãívá taky v
tom, Ïe se o své narozeniny musí postarat
sám, pfiestoÏe neví jak.
„Budu mít narozeniny!“ fiekne sv˘m
kumpánÛm, kter˘ch má houf a takto
sezvané slavitele pohostí, útratu zaplatí, a
narozeniny se stávají ekonomickou zátûÏí,
protoÏe je sice v pasivní roli oslavence,
ale aktivnû se snaÏí neb˘t sám.
Vedle rodinné oslavy si dospûlák vytváfií
dvojí okruh slavitelÛ sv˘ch narozenin;
jednak v zamûstnání bylo silnou tradicí
slavit narozeniny a kaÏdé oddûlení mûlo
vzácného ãlena t˘mu, kter˘ drÏel evidenci
narozenin a ochotnû se chápal pfiíjemné
povinnosti dbát slavení, coÏ v normalizaci
patfiilo k v˘znamn˘m rozpt˘lením celkové
‰edivosti pracovního Ïivota; a vedle toho
kaÏd˘ mûl krouÏek kumpánÛ a pfiátel, se
kter˘mi se s mal˘m úsilím dalo slavit
cokoliv.
Emigrant pfied emigrací na takové
spoleãenské radosti slavení narozenin
vÛbec nemyslí, protoÏe je pfied emigrací
má a teprve v cizí zemi pozná, Ïe je nemá.
KdyÏ má emigrant dítka, dûlá i v emigraci,
co dûlali rodiãe: organizuje oslavy jak se
patfií a postupnû roz‰ifiuje svÛj spoleãensk˘
krouÏek a pracovní vztahy, které se dají
roz‰ífiit a pfiikrá‰lit na neformální úroveÀ
úãasti na narozeninov˘ch oslavách.
V
osmdesát˘ch
letech
jsem
naprogramoval malink˘ software zvan˘
biorytmus, kter˘ umoÏÀoval m˘m znám˘m
tisknout kfiivky biorytmu - ãehoÏ
podmínkou je znát datum narození; a

protoÏe jsem vÏdy dbal zákona reciprocity,
domyslil jsem, Ïe kdyÏ budu vûnovat
pozornost narozeninám jin˘ch - budou
oni slavit moje.
A funguje to, oznamuji, Ïe na m˘ch
ãtyfiicát˘ch (1986) se u nás se‰lo k hluãné
oslavû m˘ch kulatin pfies 30 lidí,
KanaìanÛ.
Leã vlastní dûti dûlají nám totéÏ, co jsme
dûlali sv˘m rodiãÛm, osamostatÀují se a
prchají z domova za sv˘m ‰tûstím.
Tak jsme neodolali volání maminky z
Ostravy a oslavili moje padesátiny v
Ostravû. Moje maminka milovala
organizovat oslavy a zvlá‰È m˘ch padesát;
dala si práci nejen pfiipravit trachtaci, ale
svolat houf pfiíbuzn˘ch, pfiátel a kamarádÛ
a byla to veliká oslava se v‰emi
náleÏitostmi ostravské Ïranice, pijatiky a
zpûvu. Pfiipadalo mi to jako zázrak, Ïe v
tom vûku mám oba rodiãe zdravé a veselé
a kdo si to pamatuje jistû souhlasí, Ïe byli
inspirací a okrasou této oslavy...
Je zákonem lidstva, Ïe potomci zpravidla
pfieÏijí rodiãe a od pûtapadesáti jsem
sirotkem.
Proã to pí‰u? ProtoÏe úãast rodiãÛ na
oslavû narozenin mi pfiipadá samozfiejmá,
jakési logické navázáni na plození, zrození
a vychování, zatímco tvofiit oslavu
narozenin po odchodu rodiãÛ je více-ménû
dílem oslavence, jak se sv˘m konáním
umístil do spoleãnosti a jak moc je
zapomenut, ãi na myslí lidí kolem sebe.
Tyto moje ‰edesáté druhé narozeniny
jsme slavili ve tfiech kolech a nesnaÏil
jsem se pfiíli‰, spí‰e jen pozoroval a plesal.
O prvním kvûtnovém víkendu se sjela
rodina, tedy synové se sv˘mi snoubenkami
a oslavili jsme moje a Petrovy narozeniny,
v˘roãí na‰í svatby (34 let) a Svátek Matek
v jednom mocném zátahu jídla, pití a
zpûvu.
Pravda, snoubenky na‰ich synÛ (jedna
je pÛvodu pákistánského a druhá z národa
maìarského) koukaly na oslavu jako na
folklór z Ostravy, ale byla to paráda a
dûvuchy se ochotnû pfiidaly, ba i se snaÏily
zpívat “zivijó” po slezsku. (Dostal jsem
ãetné dárky aãkoliv mám v‰ecko, hlavnû
knihy, jak jinak, a moje ãtenáfiství se
pfieneslo na syny a jsou to nároãní ãtenáfii
- Ïe mám co dûlat, abych nezÛstal pozadu.
Ve druhém kole jsem slavil s kamarády coÏ vyvrcholilo debatou, kdy má jeden
zaãít psát memoáry. Sice jsem vzdoroval,
Ïe je‰tû nejsem u konce cesty, av‰ak Ïe
jsem v sezónû podzimní mi bylo vnuceno
aritmetick˘m dÛkazem, Ïe 80 dûleno
ãtyfimi na ãtyfii sezóny definuje mÛj podzim
a tím jsem byl nucen slíbit, Ïe ty svoje
memoáry psát zaãnu. Popravdû, kdo
psav˘ by odolal, kdyÏ se mu nabídnou
ãtenáfii tûch osobních ‰plechtÛ a tlachÛ?
Tfietí kolo oslav m˘ch narozenin se konalo
v na‰í firmû, kterou postupnû pfiesunuji
na své mlad‰í partnery. Pfiekvapením,
které mne dojalo byla skuteãnost, Ïe jsem
oblíben tam, kde jsem sice chválil, ale
taky hrubû sprdával, a dnes ve vûku
seniorském jsem Ïádán o radu a úãast v
podnikání.
Kolik já jsem vidûl u na‰ich klientÛ situací,
kdyÏ zakladatele firmy nevûdûli kdy je ãas
odejít a dát tûm mlad˘m otûÏe k fiízení
firmy a jak byli tito prìolové hanobeni za
zády... Tomu jsem se chtûl vyhnout, a
dnes si k tomu gratuluji.
Z dárkÛ, které jsem dostal, si v‰ak nejvíc
povaÏuji dopis od své manÏelky, která mi
napsala, co jsem a jak mne vnímá; a to je
názor nejdÛleÏitûj‰í.

MÛj mil˘ RosÈo,
má‰ narozeniny, mûli jsme v˘roãí svatby.
Chtûla bych tedy napsat nûco o tom, jak
se má chovat muÏ, a jak to souvisí s
tebou.
Není moÏné dnes zvednout noviny, aniÏ
by ãlovûk ãetl nûco o ‘právech’. Je velmi
málo ãlánkÛ o odpovûdnostech a
povinnostech.
Opravdoví muÏi rozumí co jsou jejich
povinnosti, a není to jenom, Ïe by se umûli
poprat, vûdûli, co dûlat v kritick˘ch
situacích, umûli vymûnit pneumatiku, ãíst
mapu, utû‰it nûkoho ve smutku - aãkoliv
to v‰e umí‰. Opravdoví muÏi vûdí, Ïe musí
zacházet s Ïenami s úctou, otevfiít pro nû
dvefie, pomáhat jim kde mohou - prostû se
chovají k Ïenám, jak by chtûli aby se jiní
muÏi chovali k jejich matkám, nebo
sestrám, nebo dcerám.
Musím fiíct, Ïe ty jsi vÏdy tento respekt
zachovával (i kdyÏ jsem tû nûkdy musela
namíchnout), a vÏdy se choval ke mnû
rytífisky a to nemluvím ani o tûch mnoha
povzbudiv˘ch slovech, které dostávám,
kdykoliv zkou‰ím nûco nového, aÈ je to
studium, nebo aikido.
KaÏd˘ muÏ má povinnost chránit a starat
se o svou rodinu. âestn˘ muÏ neopustí
své dûti, nebo nedává pfiednost sv˘m

zájmÛm pfied zájmy své rodiny. Ne kaÏd˘
muÏ se stane prezidentem, nebo fieditelem
velké spoleãnosti nebo generálem, ale
opravdov˘ muÏ je schopen jednat
zodpovûdnû, kdyÏ nastanou rÛzné
situace.
Opravdov˘ muÏ je zodpovûdn˘, ãestn˘ a
dûlá, co je potfieba. Tímto muÏem ses nejen
stal, ale také jsi ukázal sv˘m synÛm, jak se
chová opravdov˘ muÏ, a jsem ‰Èastná, Ïe si
tento pfiíklad vzali jako vzorec svého chování,
a vûfiím, Ïe budou i vÛãi sv˘m rodinám
pfiíkladem opravdov˘ch muÏÛ, jako jsi ty byl
vÏdy pro mû.
Objímám, Eva
UÏ t˘den pfied narozeninami a je‰tû dnes,
mi pfiicházejí písemné gratulace k
narozeninám, po‰tou, emejlem a skypem,
takÏe se necítím zapomenut, za kaÏdou
jsem vdûãn˘, protoÏe nechci b˘t
zapomenut, dokud mi srdce bouchá a
hlava mysli.
Vûfiím na Osud, a vím, Ïe nevím co mne
ãeká; ale co vím je, Ïe ty své poslední
narozeniny proÏiji jako ty první - nebudu
mít Ïádné slovo jak se budou slavit.
Pfieji hezk˘ den a v‰ecko dobré na
kaÏdém kroku, a hlavnû veselou mysl.
Ross Firla - Sudbury
***

Kniha
Marie Gabánkové
s více neÏ padesáti
barevn˘mi reprodukcemi

body broken
body redeemed

Adam a Eva

Published by PIQUANT EDITIONS
in Great Britain, 2007

Cena 30 dolarÛ!

Zájemci zavolejte na tel. ãíslo
416/535-8063
nebo 416/530-4222
E-mail: gabankova@paintinggallery.net
www.paintinggallery.net
nebo
P.O. Box 176, Station E,, Toronto, ON M6H 4E2
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A posteriori 1956
Obãas se mi to pfiihodí. Pustím si nûjak˘
záznam hudby a neÏ se nadûji, ocitám se
v jiném ponûkud ãase. A pak uÏ se
my‰lenky a vzpomínky valí jako vody
uvolnûnou hrází. Nûkdy si k tomu fiíkám
... Bûda, tohle uÏ je tedy kalamita, známka
toho, Ïe se‰, hochu, stafieãek! Pfiesto si
nejsem zcela jist, Ïe tomu tak docela
pfiesnû je. Ale, radûji od v‰eobecného ke
konkrétnímu.
Opût jsem se zab˘val pokusem vyfiadit
nûjaké audio záznamy pro pfiípad, Ïe by
je ãas uãinil bezmála bezv˘znamn˘mi (to
je tedy nûkdy názor mojí choti, na rozdíl
od mého) a Ïe by zabíraly zbyteãnû místo
v na‰em nevelikém obydlí.
A neÏ jsem se nadál, uÏ to tady bylo!
Jako na nûjaké neviditelném kouzelném
koberci letícím proti plynutí ãasu ocitl

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

jsem se zpût v Praze a v dobách, z nichÏ
pochází zaznívající nahrávky. Jedna, pak
dal‰í a je‰tû dal‰í. A tou zajímavou, aÏ
mystickou pÛsobivostí hudby, navracel
jsem se k tûm létÛm, která následovala
po projevu Nikity Chru‰ãeva, odhalujícím
StalinÛv kult a otevírajícím vrátka k pokusu
o alespoÀ mal˘ návrat k normálnosti (tedy
ne tak docela, ale zaplaÈ PánbÛh za to).
Ten poslech pojednou jakoby se mi
promûÀoval v jakousi mystickou ãervenou
nebo stfiíbrnou niÈ, na kterou se jedna
událost navlékala za druhou, kaÏdá
pfiíjemná a radostná, intenzivní. A pamûÈ,
aã nedokonalá, pfiipomínala a
pfiipomínala.
Návrat J.Wericha do divadla ABC,
zaloÏení divadla Semafor, znamenité
inscenace v Divadle Na zábradlí, uvedení
her I. Vyskoãila, V. Havla… a opût naplno
rozeznûl se jazz a o znamenité jeho
interprety nebyla nouze - Vlach,
Krautgartner, Brom, Studio 5 a pak z nûj
vznikl˘ S & H Quartet , divadlo Rokoko a
jam session v kavárnû Vltava, nádherné
veãery v Alfû, v Redutû, taneãní
odpoledne v Radiopaláci, Modern Jazz
Quartet, L. Armstrong a dal‰í fenoméni
jazzu, kterí v Lucernû ... to uÏ nikdo
nevyvedl z taneãního parketu mistra
holanìana ¤íhu a v rozhlase VKV vysílaly
Suchého Gramotingltangl a ta normální
radost z toho, Ïe jsme naÏivu a mÛÏeme
si dûlat (tedy témûfi, tehdy) co nás
napadne… a skvûlé knihy zaãaly
vycházet a vlna pozoruhodného ãeského
filmu se mocnû pozvedla a stala se
vûhlasnou, uÏ zase mohly zpívat Vlasta
PrÛchová, Eva Olmerová spolu s Evou
Pilarovou (‰koda, Ïe její manÏel M. Pilar
emigroval, pfiivedl jí k jazzu) a Matu‰ka a
Gott (ano, pamatuji si ho, jak pûknû zpíval
v kavárnách Astra a Carrioca na
Václavském námûstí jazz!) uÏ dokonce
bylo moÏné dostat se na vysokou ‰kolu
neÏ po úspû‰ném vykonání pohovoru a

vûznice proupu‰tûly skvûlé obãany
národa nevinnû odsouzené reÏimem,
kter˘ v drastiãnosti zaãínal polevovat. A
tak ãas ubíhal a krásn˘ch vûcí a událostí
pfiib˘valo, jenÏe to zdání, Ïe v‰echno
bude je‰tû znamenitûj‰í a dojde k dal‰ímu
návratu k demokratick˘m hodnotám,
které by mûly b˘t souãástí svobodného
ãlovûka, to zdání a nadûje vykvetlé v
PraÏském jaru 1968, v tom fenoménu, v
jehoÏ rozkvût nevûfiili skeptici, ... ano,
tehdy se ukázalo, Ïe oni, skeptici, mûli
pravdu.
A tak, aã ten bájeãn˘ ãas nebyl dlouh˘,
pfii poslechu zmínûn˘ch záznamÛ si
fiíkám, kouzlu toho období prospûlo právû
to, Ïe rodilo se v dobû postupného tání a
zlid‰Èování reÏimu aÈ uÏ k tomu docházelo
z toho ãi onoho dÛvodu, a to v‰e bájeãné
jakoby stále je‰tû mûlo malinkatou pfiíchuÈ
zakázaného ovoce, aã uÏ zakázané
nebylo... a pojednou, ano, pojednou
mívám dojem, zda právû té atmosféfie
teprve se zaãínající a znovu nab˘vané
svobody nedodávalo na pÛsobivosti
právû to vûdomí, Ïe to co dnes se mÛÏe
je‰tû vãera se nemohlo.
Jak mnoho ãasu uplynulo od tûch let
‰edesát˘ch, tak poÏehnan˘ch na mnoho
bájeãného! Z tûch dob nadûje, Ïe zdrav˘
rozum a niãím nedirigovaná touha po
Ïivotních radostech, koneãnû povstávají
z popele smutné totalitní debility.
Dnes v‰echno je jinak. Ale kultura,
myslím, opût v âechách kvete,
knihkupectví nemají nedostatek
náv‰tûvníkÛ, jazzové kluby prosperují,
koncerty klasické hudby konají se v
hojnosti, na absolvování pûkn˘ch v˘stav
nestaãí v Praze t˘den. A divadla - raãte si
jenom vybrat!
To v‰e je dneska normální, není dÛvod,
abych si na v˘voj doby ve své domovinû
valnû stûÏoval. Pokud tedy není fieã o
poãínání jejich dne‰ních politikÛ. Ale Ïiji v
Kanadû a nemohu to nijak ovlivnit.

Nemohl bych asi, ani kdybych Ïil tam, v
âR.
Ano, kdosi pravil (A.Einstein sdûlil to v
rovnicích), Ïe v‰echno je relativní. A jist˘
rabín, Ïe v‰echno je jinak... Nemám na
to, abych se k jejich moudrostem pfiipojil
nûjakou svojí vlastní. Zato ãtenáfii
Literárních novin mohou se zaãíst do
velmi zajímav˘ch úvah mnoha
v˘znaãn˘ch literátÛ vyjadfiujících se k
fenoménu PraÏského jara a jeho
brutálního znehodnocení, k polemice V.
Havla s M. Kunderou v té dobû
publikovan˘ch. Budou od rÛzn˘ch autorÛ
vycházet v LN po cel˘ rok 2008. Je to
velmi zajímavé ãtení, které mohu v‰em
ãtenáfiÛm tohoto listu jen doporuãit.
Samozfiejmû ... Ïe to v‰echno vodnés
ãas, jak zní píseÀ, ale my‰lenky jsou
nadále platné, byÈ se t˘kají jiÏ minulosti.
A moudrost rabínova i dnes platí ...
Vladimír Cícha-Vancouver
***

Poznámka
k profesionálnímu tenisu
Nevím proã (ani kdy) zmûnilo se bodování
kupfi. ve stolním tenisu nebo ve volejbale.
Teì se ale se chci zmínit o tenise. Tam se
nezmûnilo nic kromû lep‰ích raket,
pestrobarevnosti úborÛ (s v˘jimkou
Wimbledonu) a pfied lety pfiibyl onen tiebreak pro pfiípad, Ïe set konãí 6:6 ( ve
Wimbledonu se v pfiípadû pátého setu v
nûm tie-break nehraje, ale pokraãuje se
dál, aÏ tfieba do stavu 12:10 místo 6:4 ãi
7:5).
Nedávno díky stále pochodující technice
pfiibyly ony bájeãné záznamy dráhy míãkÛ
(hawk-eye) s pfiesnû vyznaãen˘m místem
dopadu a pak na TV obrazovkách pfii
pfienosu jakási ãíselná rekapitulace utkání
konãící údajem o celkovém poãtu
úspû‰n˘ch bodÛ obou hráãÛ. V mocné
vût‰inû pfiípadÛ ãíslo ve prospûch vítûze.
âekal jsem, kdy se stane v˘jimka. A
doãkal se dnes. Roger Federer, dosud
stále hráã ã.1 prohrál s Radkem
·tûpánkem 6:7, 6:7 (oba sety onen tiebreak). A pfiitom poãet úspû‰n˘ch bodÛ
poraÏeného Federera byl 88 oproti
vítûzov˘ch 82! Tak. Cosi jako ona
zajímavost klasického poãítání (15-30-40set) mnohdy dodávající hfie dramatiãnosti
na úkor ... ano, spravedlnosti! Více
úspû‰n˘ch zásahÛ = vítûzství. TakÏe
vlastnû dokonale spravedliv˘m systémem
je jen zmínûn˘ tie-break! Tam je to jasné
a pfiehledné jako facka.
Nemám rád zmûny, jsem v podstatû
konzervativec (a to i co do politick˘ch
názorÛ stejnû jako dosavadního
tenisového poãítání) ale tato zmínûná
spravedlnost v profesionálním tenisovém
zápolení je moÏná hodná alespoÀ této
poznámky. Není vylouãeno, Ïe to napadlo
i Federera, pokud mu pozorovatel
obrazovky informaci dodal. Vût‰í poãet
jeho úspû‰n˘ch úderÛ nezajistil mu dal‰í
postup.
A docela nakonec: nûkdy mû napadne,
zda ona série posledních neúspûchÛ
dosavadního krále tenisu nezaãala
reklamou na holení, kterou pfiedvedl spolu
s Tiger Woodem a dal‰ím jak˘msi znám˘m
(nikoli mnû) borcem a hlavnû pak od onûch
tfií exhibiãních zápasÛ s legendárním
Samprasem, jiÏ pût let v penzi.
Ale to je jen takov˘ mÛj nápad ...
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Matku s dítûtem zabil ‰ofér
bez fiidiãáku
Chrást-právo/(ner, ren)-Hlubok˘ smutek a ‰ok
z nepochopitelné tragédie svírá od ãtvrteãního
veãera mûsteãko Chrast na úpatí Îelezn˘ch
hor.
Zarmoucení lidé se zastavují v horním rohu
námûstí v místû, kde ve ãtvrtek kolem pÛl
‰esté veãer 25let˘ fiidiã star˘m peugeotem
205 zabil na chodníku u pfiechodu 28letou
Ïenu s tfiílet˘m synem. O rok mlad‰í dceru
smrtící vÛz tûsnû minul.
Lidé zde pokládají kvûtiny, dûti hraãky a
zapalují svíãky.
„Zasáhlo to celé mûsto, je to nepopsatelná
hrÛza a tûÏko hledám slova. Verunka byla
dcerou fieditelky základní umûlecké ‰koly a
sama tady také uãila. Byla skvûlá houslistka.
Pro nás v‰echny to je vzorná rodina, která se
angaÏovala v kultufie a byla pfiíkladem pro
celé mûsto,“ svûfiil se Právu starosta Tomá‰
Vagenknecht.
„Kdyby se to dalo vrátit zpátky. Kdyby byl
bÛh, tak se to nemohlo stát,“ pfier˘vanû ‰eptala
uslzená mladá Ïena, pfiítelkynû rodiny.
Smrt zasáhla mladou rodinu zfiejmû v
okamÏiku, kdy se matka s dûtmi vracela domÛ
z koncertu v mûstû. Nikdo, ani policisté, nemá
zatím vysvûtlení, jak k ne‰tûstí mohlo dojít.
Podle svûdkÛ auto s jihlavskou poznávací
znaãkou za kfiiÏovatkou náhle prudce zv˘‰ilo
rychlost, pfiejelo pfies znaãen˘ pfiechod na
levou stranu do protismûru, vyskoãilo na úzk˘
chodník a zdviÏenou kapotou Ïenu s dítûtem
brutálnû pfiirazilo na roh patrového domu, ve
kterém sídlí banka.
Zabitá Ïena v té chvíli ‰la po chodníku se
dvûma dûtmi. Dvouletá holãiãka byla nucena
sledovat smrt své matky a sourozence z
bezprostfiední blízkosti. Brzy po tragédii se
rozeznûl z vûÏe kostela umíráãek.
„Druhé dítû je v péãi rodiny, nic se mu nestalo,
neutrpûlo Ïádné zranûní,“ ujistila Vendula
Horáková, mluvãí hasiãÛ, ktefií byli na místû
ne‰tûstí jako první.
„¤idiã ve vûku 25 let ze Îìáru nad Sázavou
byl, stejnû jako jeho spolujezdkynû, zranûn.
Byl u nûj proveden rozbor krve a moãi a
vrtulník jej transportoval do nemocnice v
Pardubicích,“ fiekla Právu mluvãí chrudimské
policie Vûra Hamáãková. Potvrdila Právu i to,
Ïe mladík nemûl fiidiãské oprávnûní.
V˘sledky anal˘zy krve a moãi odmítla
pardubická nemocnice Právu sdûlit, podle
informovaného zdroje blízkého vy‰etfiování
mÛÏe b˘t trestní stíhání roz‰ífieno o trestn˘ ãin
fiízení pod vlivem návykové látky. ¤idiã vãera
odpoledne údajnû je‰tû nebyl schopen
v˘slechu. „Vy‰etfiovatel zatím ãeká, kdy lékafi
v˘slech povolí,“ fiekla Právu Hamáãková.
Na základní umûlecké ‰kole na námûstí
visela od rána ãerná vlajka, lidé sem pfiicházeli
zcela spontánnû vyjádfiit svou soustrast, pfii‰ly
dokonce i celé ‰kolní tfiídy s uãitelkami. „Vûrka
uãila na‰i Káãu. Nedovedu si pfiedstavit, jak jí
to teì fieknu. Nepochopí, Ïe se dneska dûjí
tak stra‰né vûci a vÏdycky to odnesou ti
nejlep‰í mezi námi,“ v beznadûji zajela prsty
do mokr˘ch vlasÛ maminka. Její dcerka svírala
na prsíãkách ply‰ovou Ïirafku, svou
nejoblíbenûj‰í, kterou chtûla poslat za svou
uãitelkou.
Silnice od Chrudimi je velice zatíÏená, bylo
to vidût i vãera, pfiiãemÏ fiada fiidiãÛ oãividnû
pfiekraãovala povolenou rychlost ve mûstû.
„Byla to jen otázka ãasu, kdy se tady nûco
stane,“ fiekl Právu u provizorního pomníãku
jeden z místních obãanÛ.
Pozn. redakce: Tato tragédie postihla
bezprostfiednû Janáãkovo trio, které okamÏitû
odcestovalo do âR. Proto se také páteãní
koncert konal s náhradním programem.
***
26.5.2008

Policie navrhla obÏalovat poslance
KSâM Vondru‰ku
PRAHA - právo (ada) - Policie ukonãila
vy‰etfiování b˘valého vûzeÀského dozorce a
souãasného komunistického poslance Josefa
Vondru‰ky a navrhla státnímu zástupci
obvinûného obÏalovat.

Všude sweet home,
ale doma nejlépe!
Jedině s Českými aeroliniemi se budete
cítit jako doma už na palubě.

Praha
Ostrava
Brno

od 1 038 CAD*
od 1 145 CAD*
od 1 142 CAD*

Letenky si můžete rezervovat u svých obvyklých prodejců, na internetu:
www.czechairlines.com, a také na nonstop infolince v češtině: (866) 293-8702.
* Cena včetně tax. Pro lety v období od 1.června až 18. června. Více informací získáte při on-line rezervaci anebo u vašeho cestovního agenta.
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Libereck˘
Ïalobce nyní mÛÏe pfiípad buì
odloÏit, vrátit policii k do‰etfiení, anebo poslat
Vondru‰ku k soudu.
Ten by mûl rozhodnout, zda se v
osmdesát˘ch letech jako bachafi v Minkovicích
dopustil trestného ãinu zneuÏití pravomoci
vefiejného ãinitele, za coÏ hrozí trest aÏ deset
let vûzení.
Informaci o ukonãení policejního vy‰etfiování
pfiinesly sobotní LN, kter˘m ji potvrdil libereck˘
Ïalobce Miroslav Mare‰. Podle nûj státní
zastupitelství dostalo návrh na obÏalobu od
policie 5. kvûtna.
Aãkoli Vondru‰ka svou vinu opakovanû
popíral, pro komunisty mÛÏe b˘t jeho pfiípad
zátûÏí. A to zejména pfied krajsk˘mi volbami.
Pfiipustil to vãera na dotaz Práva
místopfiedseda KSâM Jifií Dolej‰. „Pfiáli
bychom si, aby v‰echny procedury probûhly
co nejrychleji, aby nedo‰lo k protahování této
kauzy do podzimních voleb,“ uvedl.
Podle nûj záleÏitost mÛÏe vyfie‰it pouze
soud, a proto také loni komunisté nebránili ve
Snûmovnû vydání svého kolegy k trestnímu
stíhání. „V kaÏdém pfiípadû to podezfiení je

politická zátûÏ,“ dodal Dolej‰. Proto ho také
vyzvali, aby se vy‰etfiování nijak nebránil.
O údajném brutálním zacházení pfied policií
vypovídal nûkdej‰í vûzeÀ z Minkovic Jifií Wolf.
Toho mûl Vondru‰ka opakovanû mlátit.
Svûdectví poskytl i b˘val˘ vûzeÀ Vladimír
Huãín, kterého pr˘ Vondru‰ka udefiil obu‰kem
do bfiicha.
***

Po âunkovû kauze lidé pfiestávají
mít dÛvûru ve spavedlnost
Ostrava-právo/Jakub Troníãek-DÛvûra lidí v
ãeskou justici a spravedlnost je po kauze
vicepremiéra Jifiího âunka hluboce otfiesena.
Z v˘roãní zprávy protikorupãní policie za
loÀsk˘ rok vypl˘vá, Ïe napfiíklad v
Severomoravském kraji lidé témûfi pfiestali
hlásit policii svá podezfiení na korupci.
„V Severomoravském kraji po ukonãení kauzy
místopfiedsedy vlády do‰lo k v˘raznému
poklesu podan˘ch trestních oznámení na
korupãní jednání,“ uvádí se v dokumentu,
kter˘ má Právo k dispozici.
„Od ãervna do konce roku 2007 byla

expoziturou Ostrava pfiijata pouze
tfii podání,
5/14/08 12:51:11
PM
aãkoliv pfiedtím pfiicházelo kaÏd˘ mûsíc jedno
aÏ dvû takové oznámení,“ konstatuje zpráva.
Právû loni v ãervnu do pfiípadu zasáhlo
Nejvy‰‰í státní zastupitelství, které pfiípad
odebralo pÛvodním vy‰etfiovatelÛm ze severní
Moravy a pfiedalo ho do Jihlavy.
Místní státní zástupce Arif Salichov pak v
srpnu stíhání âunka zastavil.
Oznámení od lidí, popfiípadû firem, je pfiitom
podle policie ãasto pro úspû‰né vy‰etfiení
úplatkáfiství klíãové.
Podle nûkter˘ch odborníkÛ je loÀská bilance
ze severní Moravy jasn˘m signálem
naznaãujícím frustraci vefiejnosti ze stavu
justice u nás. „Kauza âunek samozfiejmû
hluboce otfiásla dÛvûrou lidí v nestranné a
nezávislé vy‰etfiování a ve schopnost úfiadÛ
postihovat korupci u vysok˘ch pfiedstavitelÛ
státu,“ fiekl Právu fieditel ãeské poboãky
protikorupãní organizace Transparency
International David Ondráãka. ·éfa
protikorupãní policie Jifiího Nováka nicménû
nechává situace na severní Moravû klidn˘m.
***
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Slavia mistrem, Sparta s pohárem

MS v hokeji
Velk˘m zklamáním se skonãilo leto‰ní
MS v hokeji. Slovensko nepostoupilo ze
skupiny C, pfiestoÏe slibnû zaãalo s
Norskem vítûzstvím 5:1. Násleovala
prohra s Nûmeckem 2:4 a Finskem 2:3 a
Slovensko muselo bojovat o udrÏení v
nejvy‰í soutûÏi. V souboji se Slovinskem
v prvním utkání vyhrálo jasnû 5:1, v
druhém jen 4:3 a to po samostatn˘ch
nájezdech.
âe‰tí hokejisté mûli snaz‰í skupinu D a
k postupu staãily pouze dvû v˘hry nad
Dánskem 5:2 a nad Itálií 7:2. V dÛleÏitém
utkání s Ruskem v‰ak prohráli 4:5.
V osmifinále po nejlep‰ím v˘konu na
turnaji zdolali ·v˘carsko 5:0, Bûlorusi
porazili âe‰i aÏ po samostatn˘ch
nájezdech 3:2 a se ·védy prohráli 3:5. V
utkání play-off se opût utkali se ·védy, v
kterém nejprve po brance Hörnqvista
prohrávali 0:1, ale díky gólÛm Rolínka a
Vrbaty z trestného stfiílení otoãili skóre.
Nilson po faulu na brankáfie Hniliãku v‰ak
opût vyrovnal a v prodlouÏení v 63:15
Winhandl rozhodl o tom, Ïe do semifinále
postoupili ·védové. Ve finále pak prohrála
Kanada s Ruskem 4:5 v prodlouÏení a
potvrdilo se, Ïe domácí t˘m vyhrál MS
naposledy v osmdesát˘ch letech
minulého století.
***

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Slavia se radovala z titulu na novém stadionu v Edenu

JestliÏe slávistiãtí pfiíznivci po prohraném
utkání s Viktorkou na Strahovû 0:3 sv˘m
hráãÛm dûkovali. Bylo to jistû za snahu, nikoliv
za pfiedveden˘ v˘kon. V ten okamÏik by nikdo
nevsadil na se‰ívané, Ïe vyhrají ligu ani
zlámanou gre‰li ãi niklov˘ padesátník.
âervenobílí se smífiilí s tím, Ïe musí doklepat
ligu a získat alespoÀ nûjak˘ ten bod, vÏdyÈ
Spartu dûlilo od získání titulu dvû v˘hry ze
zb˘vajících ãtyfi utkání. V této situaci se
podafiilo letensk˘m dokonal usnout na
vavfiínech a po prÛmûrném v˘konu remízovat
ve Vr‰ovicích se sestupem ohroÏen˘mi
Bohemians 1905 0:0. V ten moment mûla
Sparta tfii kola pfied koncem ãtyfibodov˘ náskok
a nikdo nepochyboval o jejím ligovém triumfu,
obzvlá‰tû, kdyÏ dal‰í dva zápasy se hrály na
Letné.
JenÏe neuvûfiitelné se stalo skutkem. O t˘den
pozdûji do‰lo snad ke klíãovému zvratu v lize.
Vysoce favorizovaná Sparta nastoupila proti
Brnu, které bojovalo podobnû jako Ostrava o
tfietí místo. Hned v druhé minutû obránce
Tomá‰ ¤epka po nepochopitelném zkratu
udefiil soupefie míãem do hlavy a Brno zvítûzilo
brankami Stfie‰tíka a Tomá‰e Do‰ka 2:0.
Slavia, která hrála o den pozdûji ucítila ‰anci,
a vedená Makedoncem Goce Toleskim
vyhrála v Olomouci 3:1 a najednou mûla
Sparta náskok pouhého jednoho bodu. (Dal‰í
v˘sledky 28. kola: Teplice-Mladá Boleslav
1:2, PlzeÀ-Jablonec 2:0, Ostrava-Kladno 4:1,
Liberec-âeské Budûjovice 0:0, Viktoria

Slovenská CorgoÀ liga

Bloor St. W

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

28. kolo: Slovan Bratislava-RuÏomberok 0:0,
Zl.Moravce-Banská Bystrica 0:4 (0:1),
Dubnica-Senec 0:0, Îilina-Nitra 1:1 (1:0),
Artmedia-Ko‰ice 1:0 (0:0), Trenãín-Trnava
2:1 (1:1)
29. kolo: Senec-Zl.Moravce 1:0 (1:0), Ko‰iceSlovan Bratislava 1:1 (1:0), Banská BystricaÎilina 1:1 (1:1), Nitra-Artmedia 0:3 (0:1),
Trnava-Dubnica 1:1 (1:0), RuÏomberokTrenãín 0:0.
30. kolo: Artmedia-Banská Bystrica 2:1 (1:1),
Trenãín-Dubnica 1:1 (0:0), Slovan BratislavaNitra 3:2 (2:2), RuÏomberok-Ko‰ice 3:0 (1:0),
Zl.Moravce-Trnava 0:2 (0:1), Îilina-Senec 1:0
(0:0).

Tabuºka po 30. kole

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
26.5.2008 v 23:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:
12.6.2008

May 22, 2008

1. Artmedia
2. Îilina
3. Trnava
4. Nitra
5. Ko‰ice
6. Slovan
7. RuÏomberok
8. Bystrica
9. Dubnica
10. Senec
11. Zl.Moravce
12. Trenãín

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

25 3 3 73:29
20 7 4 64:29
15 7 9 51:37
15 6 10 35:25
13 6 12 44:39
13 6 12 41:37
10 12 9 44:41
9 8 14 38:37
7 12 12 34:46
6 9 16 28:45
6 6 19 21:60
3 6 22 26:74

78
67
52
51
45
45
42
35
33
27
24
15

ÎiÏkov-Most 1:0, Zlín-Bohemians 1905 0:0.)
PfiestoÏe sobotní noviny pfied utkáním psaly,
Ïe Sparta mÛÏe veãer slavit a zápasy SpartaOstrava a Mladá Boleslav-Slavia se hrály ve
stejnou dobu, opak byl pravdou. Byl to opût
Goce Toleski, kter˘ zajistil v úvodu utkání
Slavii vedení brankou hlavou. Spartû se na
Letné nic nedafiilo a tak Ostrava po stfielách
Otepky a nejlep‰ího ligového stfielce Svûrko‰e
vedla 2:0. Pavel Horváth uÏ staãil z penalty
sníÏit, zatímco Maroãan s francouzsk˘m
pasem Tijany Belaid pojistil Slavii vítûzství 2:0
a najednou se karty obrátily. Slavii staãil k
mistrovskému titulu s Jabloncem bod. Smutek
zavládl v‰ak také ve Vr‰ovicích, kde
Bohemians prohráli s Teplicemi 0:2 a odsoudili
se tak k sestupu. (Ostatní v˘sledky 29. kola:
Brno-Liberec 2:0, Most-Zlín 0:1, âeské
Budûjovice-PlzeÀ 1:1, Kladno-Olomouc 1:0,
Jablonec-Viktoria ÎiÏkov 3:0).

Cel˘ víkend se spekulovalo, jestli se bude
hrát zápas Slavia-Jablonec na novém
stadionu v Edenu. PfiestoÏe stadion prodûlal
zatûÏkávací zkou‰ku s Oxfordem, chybûlo
schválení k tomu, aby se zde mohl hrát
závûreãn˘ ligov˘ zápas. V úter˘ teprve padlo
rozhodnutí a bûhem nûkolika málo hodin byl
zcela vyprodán. Na stadionu zÛstalo jen
nûkolik míst urãen˘ch pro fanou‰ky Jablonce
prázdn˘ch. Témûfi v‰ichni diváci mûli
ãervenobílé dresy. Byl to opût Tijany Belaid,
kter˘ dostal slávisty do vedení v 52. minutû z
trestného kopu. Jejich vedení v‰ak trvalo
necelou minutu a Îofãák vyrovnal na 1:1.
KdyÏ Daniel Pudil dal druhou branku
domácích, zdálo se, Ïe je rozhodnuto, ale
jabloneck˘ Krejãí v poslední minutû stfielou po
zemi srovnal skóre na 2:2. Sparta pak v
divoké pfiestfielce prohrála v Liberci 3:4. Drama
se skonãilo. Slavia po dvanácti letech získala
titul. Útûchou pro Spartu mÛÏe b˘t, Ïe ve
finále âeského poháru porazila po penaltovém
rozstfielu Liberec. V normálním ãase se utkání
skonãilo 0:0. Tfietí místo a boj o Pohár UEFA
patfií Ostravû, která zdolala v posledním kole
Bohemians 2:0. Bohemians pak doprovodí
Most do druhé ligy. (Zb˘vající v˘sledky 30.
kola: Viktoria ÎiÏkov-Mladá Boleslav 1:0),
Teplice-Kladno 1:0, Olomouc-âeské
Budûjovice 1:0, PlzeÀ-Most 6:2, Zlín-Brno
0:1).
***
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