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Nová Evropa
Na Slovensku není 6. ãervenec státním svátkem jako v
âechách. Zato zde mají ﬁadu jin˘ch svátkÛ. Kdyby bylo po
mém, tak bych památku Mistra Jana Husa neslavil pouze v
âechách, ale naﬁídil bych Evropské unii, aby se tento den
povinnû slavil ve v‰ech ãlensk˘ch zemích spoleãenství.
VÏdyÈ je co slavit, protoÏe se tehdy stalo nûco neobvyklého.
Jedinec se sv˘m svûdomím postavil proti v‰em svûtsk˘m a
církevním autoritám a tím zpochybnil jejich patent na pravdu.
Ne nadarmo pak stra‰il tento intelektuál evropské diktátory
v následujících stoletích. AÈ jiÏ to bylo v dobû protireformace
nebo v první polovinû dvacátého století, jak dokládá anglick˘
pﬁeklad Alberta a Charlese Boniho Husovy monografie od
Benita Mussoliniho vydan˘ v New Yorku v roce 1929, kter˘
mám k dispozici.
Hus stra‰il i v druhé polovinû dvacátého století. Hlavnû v
jeho rodné zemi. V roce 1967 se na tohoto ãeského intelektuála
z 15. století odvolával na IV. sjezdu Svazu ãeskoslovensk˘ch
spisovatelÛ Karel Kosík. PíseÀ od Petra Rady Kázání v kapli
betlémské, kterou zpívala Hana Hegerová, byla na indexu a
kdyÏ mûl b˘t vyzdoben v sedmdesát˘ch letech HusÛv dÛm v
Kostnici jeho citáty o pravdû, nechal je jist˘ kulturní pracovník
pro jistotu pﬁemalovat bílou barvou.
âím by stra‰il Hus dnes? Asi by nestál na stranû mocn˘ch
a bohat˘ch korporací, ale bránil by svobodu svûdomí a právo
na pravdu. Nedávno v dokumentu âesk˘ sen prohlásil jeden
pracovník reklamní agentury památnou vûtu: „KdyÏ vy v
dokumentárním filmu lÏete, tak my v reklamû nelÏeme.“
Tento v˘rok pobavil pﬁítomné diváky i mne samotného.
JenÏe jsme dnes schopni rozeznat pravdu od lÏi?
Co kdyÏ státní vyznamenání dostane kontroverzní doktor,
kter˘ má sice osmdesátiprocentní podporu obyvatelstva, ale
zb˘vajících dvacet procent je proti. Není to právû ten krok k
potlaãení lidského svûdomí? Není to cesta k tomu, aby nám
vláda pﬁedepisovala, jak se k tomuto problému máme stavût?
KdyÏ ãesk˘ premiér vyznamená bratry Ma‰íny na jedné
stranû a pﬁi tom jeho ministr vnitra jmenuje ve stejnou dobu
do nejvy‰‰ích policejních funkcí lidi, kteﬁí byli spojeni s
komunistickou policií, pﬁesnûji ﬁeãeno nastoupili k ní v
osmdesát˘ch letech, v dobû tvrdé normalizace, tak z toho
mÛÏeme usoudit, pﬁi nejmen‰ím, Ïe nûco nemyslí váÏnû.
Takové chování by asi také tepal Mistr Jan.
A co by kazatel z Betlémské kaple ﬁíkal na novou zeì
uprostﬁed amsterodamského leti‰tû? Kdyby vidûl nové bariéry
mezi Ukrajinou a Slovenskem? Nekritizoval by také
Evropskou unii a Brusel, Ïe chrání bohaté pﬁed chud˘mi?
Tak jako se dostal Jan Hus do rozporu s králem Václavem,
císaﬁem Zikmundem ãi nehodn˘m papeÏem Janem XXIII.
(nezamûÀovat s Janem XXIII. v dvacátém století), zrovna
tak by se dostával do rozporu s dne‰ními poslanci, primátory,
premiéry, prezidenty, soudci…, protoÏe pravda je vÏdy v
napûtí s mocí.
Kazatel z poãátku 15. století byl svûdomím tehdej‰í
spoleãnosti.
Otázkou je, jestli nûkdo dnes supluje úlohu takového
stﬁedovûkého proroka. Kdo hledá, ten nalezne i jehlu v kupce
sena, a tak takov˘m pﬁipomenutím je obãas divadlo, obãas
poezie, nûkdy film.
Na nedávném Svûtovém festivalu krátkého filmu v Torontu
byl jeden veãer vûnován evropskému filmu pod názvem The
Neu Europe. I kdyÏ projekce nebyla nejlep‰í, bylo aÏ nápadné,
Ïe v‰ech sedm filmÛ mûlo etickou v˘povûì. Dva nûmeãtí
tvÛrci se zab˘vali právû tím, co moderní svût pﬁiná‰í do
na‰ich ÏivotÛ: Osamûlost ãlovûka na leti‰ti ve Frankfurtu,

Z filmu
Praacovní den

kdy je v‰e ﬁízeno automaty na jedné stranû a na druhé stranû
vznik nové nezávislé ekonomie, která z této situace tûÏí.
Propracovan˘ systém sbûratelÛ lahví z odpadkov˘ch ko‰Û
vedoucí k vytvoﬁení nové struktury nezávislého podnikání.
ReÏisér se pokou‰í vniknout do díry v systému jako nezávisl˘
prÛvodce (Freelance Tour Guide). Cel˘ film je toãen˘ malou
kamerou, takÏe nevzbudil pozornost ostrahy leti‰tû a mohl
b˘t skuteãnû nezávisl˘. Zatímco druh˘ nûmeck˘ film Získání
základu hovoﬁil o situaci ilegálních pﬁistûhovalcÛ z Ukrajiny
do Nûmecka, kteﬁí se bojí posílat své dítû do ‰koly.
V} rumunském filmu Vlny mÛÏeme na pár zábûrech vidût
nûkolik pﬁíbûhÛ: Osamûlost ‰v˘carské Ïeny s mentálnû
postiÏen˘m dítûtem, která se zﬁejmû nikdy nenauãila plavat
kontrastuje s rumunsk˘m playboyem, kterému toto dítû
zÛstane jako dûdictví, kdyÏ se Ïena utopí. Je tento borec
jedním z Ceau‰escov˘ch sirotkÛ, kter˘ se opût bude starat o
jiného sirotka? A co krásná dívka, která se stará o vyÏilého
starce? Rodinka, která jezdí k moﬁi a zde konzumuje pivo
jako kdyby se nic nezmûnilo. Co s ní? Má je‰tû místo ve
spoleãnosti? Bûhem pár minut na nûkolika ãtvereãních
metrech se odehraje tolik pﬁíbûhÛ a tolik konfliktÛ. A pﬁitom
z dálky to vypadá jako Ïe pláÏ u moﬁe je jediné veliké
mraveni‰tû.
·panûlsk˘ film Padam zase vypráví o osamûlé Ïenû stﬁedního
vûku, která se nezajímá o nic jiného neÏ o to, jak by sehnala
bezkonfliktního pﬁítele. KdyÏ ho koneãnû nalezne, tak se
jedná o cizince, o Chorvata, kter˘ je natolik poznamenán
obãanskou válkou, Ïe idylka se nekoná.
âesk˘ film byl zastoupen dvakrát, i kdyÏ ve filmu Cargo to
bylo pod novozélandskou vlajkou. Matka se synem se chtûjí
dostat za lep‰ím Ïivotem na Západ. Místo toho se matka
dostane do novodobého otroctví a její desetilet˘ syn
novodob˘m otrokáﬁem - souãástí gangu, kter˘ obchoduje s
lidmi.
Podle mnoh˘ch byl vysoce hodnocen patnáctiminutov˘
snímek Edwarda Feldmana Denní práce (A Day‘s Work). Na
jedné stranû vidíme bohatou hollywoodskou firmu, která

hledá hlas zoufalé Ïeny. Pﬁitom tato firma s
nejprofesionálnûj‰ím zaﬁízením není schopná pracovat s
prÛmûrnou technikou, není schopná si najmout pﬁekladatele
pro svÛj projekt, aãkoliv operuje obrovsk˘m kapitálem. Na
druhé stranû je svobodná Ïena Anna, která Ïije v paneláku na
Praze 5. V den natáãení jí nemá kdo pohlídat dítû. Autobus
mûstské dopravy nejede, pﬁed natáãením nedostane ve studiu
ani kafe ani vysvûtlení, co má dûlat, ale pﬁedvede ten
nejprofesionálnûj‰í v˘kon. Není právû zde ta symbolika
pravdy a lÏi, v které Ïijeme?
Podobnû jako v patnáctém století jsou nám pﬁedkládána
pochybná dogmata. Nikoliv kvalita, ale prÛvodní znaky jsou
rozhodující - jestli se jedná o bohatou firmu ãi známou firmu,
která z celebrit ji zastupuje, jestli firma dostala nûjak˘ grant,
kdo ji sponzoruje, ale jen obãas se pﬁijde na to, Ïe je to
podvod.
Letos byli lidé v âechách rozzlobení, Ïe státní svátky 5.
ãervence (Cyrila a Metodûje) a 6. ãervence (Mistra Jana
Husa) pﬁipadly na sobotu a nedûli. Îádné volno. Mají pravdu.
Jak jsem ﬁekl, 6. ãervenec bych zavedl v celé Evropské unii,
nejen v âechách, jako den povinného volna a lidi by se
museli nejménû jednu hodinu vûnovat otázce pravdy a lÏi.
Bûhem této hodiny by se nesmûly prodávat noviny, ãasopisy,
televize a rozhlas by nesmûly vysílat zprávy ani reklamy.
Dospûlí i dûti by mûli zakázán pﬁístup k internetu. MoÏná, Ïe
by bylo jednodu‰‰í vypnout elektrick˘ proud. JenÏe pak by
zase do‰lo k populaãní explozi.
A bylo by to tak ‰patné, kdyby se jednou za rok rodily DÉTI
PRAVDY? Tﬁeba by se z nich stali kazatelé jako Jan Hus,
filmaﬁi, básníci, spisovatelé, lidé, kteﬁí by byli svûdomím
spoleãnosti a Evropská unie by mûla povinnost tyto lidi
finanãnû podporovat. Mûlo by to tu v˘hodu, Ïe by na takové
stipendium nemûl nárok nikdo z tûch, co pﬁedstírají, Ïe nûco
umûjí. AlespoÀ v jednom bodû by byla podmínka pravdivosti
splnûná.
Ale‰ Bﬁezina-Toronto
***
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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 letních bohosluÏeb je v
10:00. Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30.
Rev. Ján Banko. Tel.: 289/242-0635,
Internet: http://www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze 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: 20.
9. 2008 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20. 9. 2008 v 17:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
21. 9. 2008 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

Toronto
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MILU·KA PE¤INOVÁ
Tak zvaní obyãejní lidé obyãejnû nedráÏdí
na‰i zvûdavost. A i pokud jde o celebrity
a historii sv˘ch zemí jsme v˘bûroví.
Napﬁíklad - jak odhaduje Dominion
Institute - pouze polovina KanaìanÛ ví,
kdo byl prvním kanadsk˘m ministersk˘m
pﬁedsedou a tﬁi ãtvrtiny graduantÛ
kanadsk˘ch stﬁedních ‰kol neznají datum
vzniku Kanadské Konfederace...
19. ãervna 2008 zemﬁela v Torontu ve
vûku 92 let “obyãejná Ïena”, Milu‰ka
Peﬁinová. Jejích pohﬁebních obﬁadÛ v
kostele Sv. Václava o deset dní pozdûji
se zúãastnilo asi tﬁicet lidí, vãetnû neteﬁe
Milu‰ky, Helenky Robkové, prasynovce
dr. Olina Robka, Rev. Libora ·vorãíka a
Rev. Ladislava Kozáka. Na rakvi zesnulé
leÏela ãeskoslovenská vlajka. Po
ukonãení
obﬁadÛ
byla
hrána
ãeskoslovenská hymna.
Milu‰ka byla dcerou brnûnského
obchodníka a Angliãanky. Mûla dvû sestry
a tﬁi bratry, z nichÏ jeden byl knûz a druh˘
lékaﬁ. Maminka jí umﬁela, kdyÏ jí byly dva
nebo tﬁi roky. Byla vychována v ústavu
Petingeu, nav‰tûvovala gymnázium a
nûkteré pﬁedná‰ky na medicínû. Provdala

se za brnûnského stavitele Václava
Peﬁinu, kter˘ stavûl dálnice a pohraniãní
opevnûní. âinnost, která ho postavila do
nepﬁátelského tábora v oãích nacistÛ,
stejnû jako pozdûji jeho neústupnû
demokratick˘ postoj v oãích komunistÛ.
Milu‰ka pﬁi‰la do Kanady z uprchlického
táboru v Rakousku, kde její manÏel Václav
musil - ponûvadÏ byl znaãnû star‰í neÏ
Milu‰ka - ãekat dal‰í dva roky. První
zamûstnání Milu‰ky bylo v domácnosti v
okolí Guelphu. Její zamûstnavatel byl tak
spokojen s její prací, Ïe se zasadil o
pﬁistûhování jejího manÏela do Kanady.
S obûma jsem se setkal pﬁed více neÏ
padesáti lety v Torontu, kde Milu‰ka
dostala zamûstnání v krajanské rodinû
TÛmovû. Václav Peﬁina mûl pro svÛj vûk
potíÏe najít zamûstnání: nakonec si s
Milu‰kou koupili dÛm a potom dal‰í, o
které se Václav staral a pronajímal.
Milu‰ce se podaﬁilo dostat zamûstnání
jako techniãka pﬁi v˘robû vakcíny proti
obrnû v Connaught Laboratories v
Torontu, kde pracovala aÏ do odchodu
do penze.
I kdyÏ manÏelé Peﬁinovi v Kanadû

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
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.

nevynikali majetkem, byli jedním ze
stﬁedisek krajanského Ïivota v Torontu.
Milu‰ka byla ãinná jako sociální
pracovnice v Sokolu a SdruÏení (hlavnû
v Dámském odboru) a Václav (italsk˘
legionáﬁ) v âeskoslovenské obci
legionáﬁské, v níÏ nûkolik období zastával
úﬁad pﬁedsedy, v Masarykovû ústavu a
âeskoslovenském národním sdruÏení.
Milu‰ka byla zvlá‰È citliv˘m ãlánkem v
generaãním sbliÏování mezi generací
pﬁed Druhou svûtovou válkou (Bu‰tíkovi,
Kargrovi, Kousalovi, Rosenber‰tí,
RÛÏovi, ·tarkovi, Tichopádovi, TvrdoÀovi,
Vávrovi ...) a generací po-únorovou
(Peﬁinovi, RÛÏena Zemanová, Jeﬁábkovi,
Sahánkovi, ·t˘rsk˘ch, Waldauf,
âermák...) Setkávali se ve sv˘ch
domovech, ãasto u PeﬁinÛ.
Nûkdy ‰est let pﬁed svou smrtí Václav
Peﬁina pﬁi‰el nejdﬁív o jednu nohu a potom
o druhou. Nakonec z postele nevstával a
potﬁeboval pomoc ve dne v noci. Peﬁinovi
byli v podstatû odkázáni na Milu‰ãin plat.
Jejich pﬁíjem staãil na o‰etﬁovatelku
bûhem dne. V noci, o víkendech, bez
svátkÛ a bez dovolené se o svého
manÏela starala Milu‰ka, která bûhem
dne pracovala v laboratoﬁi. Mûsíc za
mûsícem. Rok za rokem... AÏ je rozdûlila
smrt.
I po smrti Václavovû zÛstal Milu‰ãin
domov oázou nezi‰tného pﬁátelství, kde
na‰la pﬁechodn˘ domov ﬁada lidí, kam se
pﬁicházeli potû‰it ti z nás, kteﬁí je‰tû
putovali po této zemi. AÏ pﬁi‰el den, kdy
Milu‰ka uÏ nemohla zÛstat sama. Byla
pﬁijata do White Eagle Residences,
opatrovny se siln˘mi polsk˘mi koﬁeny,
kde doÏila svÛj Ïivot. Zpoãátku mûla
hodnû náv‰tûv. Nemoc a smrt zúÏila
jejich kruh jen na nûkolik: Vlasta
Tichopádová, TáÀa Sahánková, Halina
Nováková, Rev. Kozák, Rev ·vorãík...
Byl jsem svûdkem Milu‰ãina Ïivota i její
pouti na druh˘ bﬁeh. Byla pﬁíli‰ ponoﬁena
do Ïivota, neÏ aby byla svûticí. Mûla
temperament bojovnice a svoji hlavu.
Ale srdce tak dobré, jaké na této zemi
nenajdete. Pravdûpodobnû se pokládala
za obyãejnou Ïenu. Ve ‰kále m˘ch hodnot
neznám celebritu, která Ïila cennûj‰í Ïivot
neÏ Milu‰ka Peﬁinová.
Josef âermák
***

Kalendáﬁ
20.7.2008 (ne) 11:00
Slovensky deÀ
Chorvatsk˘ park -Karlovac
1860 Thompson Rd.
Milton, Ontario
***
27.7.2008 (ne) 12:00
Annual Slovak Family Day Picnic
Sts. Cyril a & Methodius Church
***
16.8. (so) 11:00
Jarmok slov. kulturného spoºka
1720 Barbertown Rd., Missisauga
***
24.8. (ne)
Slovensk˘ piknik v Ottawû
(613) 722-7933
***
21. 9. (ne)
Plastici v Torontu
***
17.-19.10.2008
Na skle maºované
Slovenská mladá scéna
647/838-7794
***
25.10. (so)
Slovenská skupina
DESmod v Torontu
***
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Kanadská mozaika: CESTOVÁNÍ DO KANADY - UÎITEâNÉ INFORMACE
Nastaly teplé letní mûsíce a ﬁada z vás se
chystá na cesty do zahraniãí, moÏná právû i
do Kanady. Pﬁipravili jsme pro vás krátké
shrnutí nejnutnûj‰ích informací o cestování
do zemû javorového listu spolu s odkazy na
webové stránky.
Podmínky pro vstup
Od 1. listopadu 2007 obãané âeské republiky
jiÏ pro náv‰tûvu Kanady nepotﬁebují
náv‰tûvnická víza pro krátkodob˘ pobyt. Délku
období, po které budete moci krátkodobû
pob˘vat v Kanadû, urãí úﬁedník v místû va‰eho
vstupu na kanadské území. Pokud nebude
stanoveno jinak, je povolení k pobytu platné 6
mûsícÛ od data uvedeného na vstupním
razítku. Pﬁi vstupu dále musíte b˘t schopni
prokázat pﬁístup k dostateãn˘m finanãním
prostﬁedkÛm (v˘pis z úãtu/karta/hotovost) na
celou dobu va‰eho pobytu a rovnûÏ byste
mûli b˘t pﬁipraveni pﬁedloÏit zpáteãní letenku
nebo rezervaci na cestu zpátky do âeské
republiky (pﬁípadnû do jiné zemû, na jejíÏ
území jste oprávnûni vstoupit). www.cic.gc.ca
Pas
Cestovní pasy âeské republiky musí splÀovat
poÏadavky Mezinárodní organizace pro civilní
letectví (ICAO) na cestovní pasy se strojovû
ãiteln˘mi údaji (viz stránka Ministerstva vnitra
âR
http://www.mvcr.cz/rady/navody/doklady/
index.html#platneop).
Doba platnosti va‰eho pasu musí pﬁesahovat
pﬁedpokládanou dobu va‰eho pobytu v
Kanadû. Pasy bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ,
byÈ s kanadsk˘m vízem, nejsou akceptovány.
Cestování dûtí
Pokud cestuje do Kanady va‰e dítû
samostatnû, musíte mít s sebou strojovû
ãiteln˘ pas, písemn˘ souhlas obou rodiãÛ s
vycestováním (musí b˘t v angliãtinû nebo
francouz‰tinû a notáﬁsky ovûﬁen, vzorov˘
dopis viz
http://www.voyage.gc.ca/main/before/faq/
children_travel-en.asp#2)
finanãní prostﬁedky nebo oficiální potvrzení
od osoby (v angliãtinû nebo francouz‰tinû),
která jej bude na leti‰ti vyzvedávat (pozvání i
závazek finanãního zabezpeãení) a zpáteãní
letenku (rezervaci). Doporuãuje se rovnûÏ
potvrzení ‰koly o uvolnûní z v˘uky, pokud se
jedná o cestování bûhem ‰kolního roku. V˘‰e
zmínûn˘ souhlas je nutn˘ i v pﬁípadû, Ïe s
dítûtem cestuje pouze jeden z rodiãÛ. Pﬁi
cestování s dítûtem musí mít buì oba strojovû
ãitelné pasy nebo musí b˘t dítû zapsáno
oficiálním zpÛsobem (úﬁední strojov˘ zápis) v
pase rodiãe.
Vrácení spotﬁebních daní ze zboÏí
koupeného v Kanadû
Od 1. dubna 2007 se danû pﬁi nákupu zboÏí
v Kanadû jiÏ nevrací, viz
http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/gi/notice221/
notice221-e.pdf.
Dovoz potravin a alkoholu
Obecnû je zakázáno dováÏet do Kanady
rychle se kazící potraviny, zeleninu, ovoce,
maso a mléãné v˘robky. Pro svou vlastní
potﬁebu si mÛÏete pﬁivézt pouze potraviny
konzervované. Do Kanady mÛÏete dále
bezcelnû pﬁivézt 1,5 litru vína nebo 1,14 litru
tvrdého alkoholu nebo 24 x 355 ml piva v
plechovkách (8,5 l). Detailnûj‰í informace
najdete na stránkách Canadian Border
Services Agency.
www.cbsa-asfc.gc.ca/general/other_sites/
laws-e.html
Dovoz zvíﬁat
Pro psy a koãky potﬁebujete veterináﬁem
ovûﬁen˘ certifikát potvrzující, Ïe zvíﬁe bylo
oãkované proti vzteklinû, a to nejdﬁíve rok
pﬁed vstupem (ne v‰ak ménû neÏ jeden

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
6. 7. 2008 v 13:53
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
24. 7. 2008

mûsíc). Zvíﬁe musí b˘t v dobrém zdravotním
stavu.
www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/
import/petse.shtml
Mezinárodní ﬁidiãsk˘ prÛkaz
Na pÛjãení auta v Kanadû vám musí b˘t
nejménû 21 let (nûkdy se vyÏaduje dokonce
25 let), musíte mít kreditní kartu a platn˘
mezinárodní ﬁidiãsk˘ prÛkaz. Mezinárodní
ﬁidiãsk˘ prÛkaz není podmínkou, ale nûkteré
pÛjãovny ho mohou vyÏadovat, proto se
obecnû doporuãuje.

Elektrické spotﬁebiãe
Rozvodná síÈ v Kanadû pracuje s odli‰n˘mi
parametry (110 V, 60 Hz) a zástrãkami (dva
noÏovité konektory namísto evropsk˘ch
kolíkÛ). Je proto nutné opatﬁit si elektrick˘
transformátor a zásuvkov˘ adaptér, kter˘ lze
koupit
v
Kanadû
v
obchodech
specializovan˘ch na elektroniku nebo zapÛjãit
v hotelu. Dal‰í uÏiteãné informace o cestování
do Kanady jsou na stránkách kanadského
velvyslanectví www.canada.cz
a na stránkách Ministerstva zahraniãních vûcí
âR www.mzv.cz.

Kanada na festivalu v Karlov˘ch Varech
Na leto‰ním 43. mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, jenÏ probûhl od 4. do 12.
ãervence, se pﬁedstavily ãtyﬁi kanadské filmy a dva filmy v kanadské koprodukci. MÛj
Winnipeg (My Winnipeg) ãeskému publiku známého reÏiséra Guy Maddina je dokumentárním
portrétem jeho rodného mûsta, jenÏ se snoubí se subjektivnû hran˘m filmem. Maddin
zachycuje specifika svého rodi‰tû s okouzlením, ale i rozhoﬁãením. Lokace Winnipegu,
manitobského prérijního mûsta, se promítla napﬁíklad do mnoÏství námûsíãníku ãi do
vylouãení z hokejového NHL. Matthiew Klinck pﬁijíÏdí s úspû‰nou komedií Hank and Mike,
která byla pro ãeskou distribuci zakoupena spoleãností Aerofilms a v kinech pobûÏí od srpna.
Dvojice Hank a Mike pracuje jako velikonoãní králíãci pro Velikonoãní korporaci, kde jednoho
dne dostanou v˘povûì. Následuje náv‰tûva úﬁadu práce, ale i test síly jejich pﬁátelství. Ve
snímku kombinujícím absurdní povolání a reáln˘ Ïivot se pﬁedstaví v hlavních rolích
scénáristé filmu Paolo Mancini a Thomas Michael. Hrdina dal‰ího snímku Amal nás provede
po Dillí, divák nasaje atmosféru ru‰n˘ch ulic i orientálních zákoutí a nahlédne do prostﬁedí
rÛzn˘ch spoleãensk˘ch vrstev. Tento pﬁíbûh reÏiséra Richieho Mehty rozprostﬁen˘ na
pomezí pohádky a sociálnû ladûné morality je vyprávûn s odzbrojující pﬁímoãarostí. Posledním
kanadsk˘m snímkem je This Beautiful City (Tohle krásné mûsto). ReÏisér Ed Gass-Donnelly
ãerpal námût z vlastní divadelní hry a film získal ceny za nejlep‰í herecké v˘kony pro Aarona
Poolea a Caroline Caveovou. Zamûﬁuje se na pûtici hrdinÛ ze souãasného Toronta, jejichÏ
osudy se postupnû zaãnou proplétat. Kanadské koprodukãní snímky, které byste si rovnûÏ
nemûli nechat ujít, jsou 2D or not 2D, surreální animovan˘ film Paula Driessena v koprodukci
s Nizozemskem a mysteriózní thriller P˘chavka Nicolase Roega.
www.kviff.com
Kanadská mozaika 27/08
Vydavá kanadské velvyslanectví v Praze
***
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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

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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Josef Lnûniãka: Romantick˘ zlodûj
V osmaãtyﬁicát˘m jsem dostal k
narozeninám od jedné dívky neãekan˘
dárek - stﬁíbrnou propisovací tuÏku, která
tehdy byla novinkou. Dárek jsem si hlídal.
TuÏku jsem nosil v malé kapsiãce saka,
vpﬁedu - stále na oãích. Asi za tﬁi mûsíce
se konala v Praze velká událost v‰esokolsk˘ slet. Pﬁi jízdû tramvají na
Strahovsk˘ stadion jsem ucítil, Ïe se o
mne trochu opﬁel jeden muÏ. Pﬁiãítal jsem
to kolíbání tramvaje plné lidí. AÏ na
stadionu jsem pﬁi‰el na to, Ïe se mi z
kapsiãky saka ztratila má stﬁíbrná tuÏka.
Byl jsem z toho nûkolik dnÛ smutn˘ neÏ
jsem ji oÏelel. Mûl jsem také jiné starosti.
Dostal jsem se do vûzení. Otevﬁenû jsem
se postavil proti komunistickému reÏimu.
Takov˘ch bylo ov‰em na tisíce.
Jednoho dne k nám pﬁidali muÏe, na
první pohled skuteãného frajera. Byl to
vysok˘ ‰tíhl˘ muÏ tmav˘ch vlasÛ, velmi
pohledn˘. Za krátko jsme se od nûho
dozvûdûli, Ïe byl zatãen se svou
snoubenkou proto, Ïe nikde nepracovali,
chodili volnû po âeskoslovensku a
nocovali na rÛzn˘ch místech. Peníze pr˘
nûjaké mûli, i kdyÏ neuvádûl kolik. Za dva
dny jsme poznali jeho snoubenku na
dvoﬁe vûznice. Byla to velmi krásná dívka.
K Frantovi se hodila jako ulitá. Desítky
muÏÛ po ní na dvoﬁe „‰ilhalo”. Mezi jin˘mi
Ïenami byla velmi nápadná postavou a

pÛvabn˘m velk˘m poprsím.
Obûma nebylo nic prokázáno, Ïádn˘
trestn˘ ãin. ZadrÏeni byli pro podezﬁení z
pﬁíÏivnictví, protoÏe nepracovali. A
Franti‰ek Ïe je romantick˘ zlodûj. Pﬁípis
o zadrÏení mi dal Franta pﬁeãíst.
Po nûkolika dnech vzali Frantu na dvÛr
skládat uhlí, potom uklízet - zametat dvÛr
a pod. Jednoho dne, kdyÏ práce pro
Frantu nebyla, pﬁi‰el za mnou, Ïe by mnû
chtûl nûco ﬁíci. Souhlasil jsem. Sedli jsme
si stranou a Franta zaãal: „Narodil jsem
se v Pﬁíbrami. Byli jsme bûÏná rodina.
Mám mlad‰í sestru. Dnes je jí 17. Jmenuje
se AlÏbûta a narodila se slepá. Lékaﬁi to
hned nezjistili, asi po ‰esti t˘dnech na to
pﬁi‰li rodiãe. AlÏbûta vyrostla a je velice
chytrá. Máme ji v‰ichni moc rádi. Rodiãe
ji odmítali dát do slepeckého ústavu. Byli
zde babiãky, dûdové, nikdo nechtûl ani
sly‰et, Ïe by mûli AlÏbûtu dát nûkam z
domova, neboÈ doma mûla v‰emoÏnou
péãi. Znala kaÏdého podle hlasu, v
domácím prostﬁedí chodila v‰ude sama,
brával jsem ji ãasto ven. Velmi jsem si
sestﬁiãku oblíbil a ona mne. V pozdûj‰ích
letech pﬁi rentgenu v nemocnici zjistili, Ïe
má u mozku velk˘ nádor, kter˘ je pﬁíãinou
její slepoty. Operace v její situaci byla
naprosto nemoÏná. O jejím stavu vedli
lékaﬁi, a nejen oni, velké polemiky. Úvahy
byly rÛzné, vznikaly pochybnosti, nevedlo
to k Ïádnému ﬁe‰ení.

Jednoho dne ráno AlÏbûta vstala a
najednou zaãala tleskat, smát se a hned
zase plakat: „Franto, já tû vidím!” Vrhl
jsem se k jejímu lÛÏku. Pol‰táﬁe mûla
zmáãené jakousi tekutinou. Ten její nádor
praskl. Tekutina vycházela u‰ima i ústy.
Ale AlÏbûtû se vrátil zrak. Vidûla jasnû
své okolí, vidûla domov, pﬁírodu, slunce.
To si neumí‰ pﬁedstavit, co jsme doma
v‰ichni proÏívali za chvíle radosti a ‰tûstí.
To si nedovede‰ pﬁedstavit. Celé okolí se
k nám na AlÏbûtu chodilo dívat. Pﬁijeli i
lékaﬁi povídat si s ní. Zpoãátku musela
nosit tmavé br˘le, zejména za sluneãn˘ch
dnÛ.”
KdyÏ Franta dopovídal pﬁíbûh své sestry
AlÏbûty, dodal: „Je nás zde na svûtnici
zavﬁen˘ch ‰est, nevzal jsem tû stranou
jen tak náhodou. Ty jsi byl pﬁed dvûma
lety na V‰esokolském sletu a nûco jsi
tam ztratil, viì?” Pﬁekvapenû jsem
odpovûdûl, Ïe mi nûkdo ukradl stﬁíbrnou
tuÏku. „Tu jsem ti ãmajznul já. Mám ji zde
- ve vûzeÀské kanceláﬁi. AÏ mû pustí,
zaﬁídím, aby ti byla pﬁedána. Ví‰, on ten
prokurátor mûl pravdu, kradu jen tak z
romantiky.”
Skuteãnû, Franta Vitásek splnil slovo tuÏka mi byla pﬁedána s m˘mi vûcmi.
Potom jsem mûl soud i já a tuÏka propadla
ve prospûch státu.
***

Petr ChudoÏilov: DÛvod k pﬁípitku
Poãet lidí, kteﬁí v roce 2005 ve ·v˘carsku pﬁi‰li o
Ïivot pﬁi dopravních nehodách, se podle právû
zveﬁejnûné úﬁední statistiky sníÏil ve srovnání s
pﬁedchozím údobím o pln˘ch dvacet procent,
desetiprocentní úbytek byl zaznamenán také u tûÏce
zranûn˘ch. Za hlavní pﬁíãinu tohoto potû‰itelného
v˘voje je povaÏováno sníÏení tolerované hladiny
alkoholu v krvi ﬁidiãÛ: povolená hodnota od l. ledna
2005 klesla z dosavadních 0,8 na 0,5 promile. Policajti,
chodci a nakonec i ﬁidiãi samotní mají dÛvod, aby
pozvedli skleniãku k radostnému pﬁípitku, naﬁíkat
ov‰em poãali hospod‰tí, zejména ti na venkovû, neboÈ
upadající konzumace alkoholu zpÛsobila fatální
pokles trÏeb. V nûkter˘ch vinaﬁsk˘ch oblastech zoufalí
majitelé restaurací, hospÛdek a barÛ vykroãili doposud
neobvykl˘m smûrem: host, kter˘ pﬁebral mÛÏe jet
domÛ taxíkem na úãet podniku.
Alkohol, pﬁedev‰ím v‰ak ãervené víno, je jedním z
nejvelkorysej‰ích boÏích darÛ. BezdÛvodnû nechat
stát nedopitou skleniãku povaÏuji za zvlá‰tû
zavrÏeníhodnou formu hﬁíchu. V nûkdej‰ím
âeskoslovensku jsem se v‰ak pﬁed jízdou autem
alkoholu radûji nedotkl ani pohledem, neboÈ jsem byl
pﬁipoãítáván k té ãásti obyvatelstva, jíÏ totalitní reÏim
upíral i ten úplnû nejmen‰í projev lásky a tolerance.
Roli hrálo i to, Ïe po zákazu moÏnosti Ïivit se psaním
jsem jeden ãas usedl za volant náklaìáku a propití
ﬁidiãského prÛkazu by se bylo rovnalo ztrátû Ïivnosti,
na jejíÏ plody byly odkázány moje ãtyﬁi dûti.
·v˘carsko mi v tomto ohledu hned od zaãátku tak
trochu pﬁipadalo jako útulná ãekárna pﬁed vchodem
do ráje. Policajti si sice tu a tam také zastavili ﬁidiãe
a nenápadnû vyzvídali, zda snad nûco pil, ale vût‰inou
se spokojili gentlemansk˘m uji‰tûním: “Jo, dvû
sklenky ãerven˘ho k veãeﬁi, nic víc!” Pokoﬁující
dejchání do trubiãky bylo nutno jen v pﬁípadech, kdy
v‰echno bylo jasné na první pohled; kaln˘ zrak,
páchnoucí dech, tvrd˘ jazyk, vratk˘ krok. Do‰lo-li z

nûjakého dÛvodu pﬁece jenom k mûﬁení, do 0,8 promile
bylo v‰echno v poﬁádku, s tou podmínkou, ov‰em, Ïe
ﬁidiã nezavinil nehodu. Tohoto velikého ‰v˘carského
v˘dobytku jsem si po mnoho let vá‰nivû uÏíval,
nûkolikrát dokonce i zneuÏil, ale vÏdycky jsem mûl
‰tûstí, nikdy jsem neboural, nikdy mû nechytli.
Jednoho jásavého rána jsem pochopil, Ïe svat˘
Kry‰tof, patron automobilistÛ, se na to uÏ nebude
chtít dál koukat, statisticky vzato jsem teì na ﬁadû.
Za‰el jsem do své poji‰Èovny a smluvnû se zavázal pﬁi
jízdû autem udrÏovat nulovou hladinu alkoholu.
Kromû desetiprocentní slevy z poji‰tûní kaÏd˘ rok
mû svat˘ Kry‰tof odmûnil maliãk˘m, ale zato velice
humorn˘m zázrakem. Psal se rok 1990, i
nejzatvrzelej‰í pesimisté poãínali vûﬁit, Ïe
ãeskoslovenská policie nadále uÏ nebude moci
beztrestnû páchat cokoli se jí zamane. Omylem jsem
projel zakázanou zkratkou ke smíchovskému Andûlu,
ve zpûtném zrcátku jsem okamÏitû zaregistrovat, Ïe
za mnou vyrazila policejní volha. ¤ídil ji kapitán,
velitel vozu disponoval hodností majora, tváﬁili se
kysele, poãítám, Ïe pÛvodní odborností to dopraváci
nebyli. “PoÏil jste, pane ﬁidiã, pﬁed jízdou alkohol?”
zeptal se major, kdyÏ jsem pokornû zaplatil dvû
stovky pokutu. “PoÏil, ale jen tak maliãko,” zalhal
jsem z nepochopitelného úradku, ãistû pro potû‰ení.
“No tak to nám teda tadyhlenc pûknû dejchnete,”
rozveselili se policajti. “To nemá cenu. DyÈ já
vopravdu jen tak tro‰iãku. Kapku! Tam nic nenajdem,”
udûlal jsem veliké prosící oãi. Tyátr trval dobrou
ãtvrthodinku, smlouval jsem, odmlouval, schválnû
foukal mimo náustek, policajti uÏ skákali radostí, Ïe
si mû odvezou na vokrsek. Nakonec jsem jim pﬁece
jenom vyhovûl. “DyÈ jsem vám vod zaãátku ﬁíkal, Ïe
tam nic nenajdem!” ﬁekl jsem policajtÛm, zklaman˘m
negativním nálezem, a drze jsem se rozesmál. Zasyãeli
zlostí, zezelenali, vypaﬁili se jako smrad. Byl to
skvûl˘ dÛvod k pﬁípitku!
25.3.2006

Psáno pro âesk˘ rozhlas 6. Oti‰tûno s vûdomím autora.
***
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Jakubisko se
za Bathory doãkal
„‰eku kvality“ a potlesku
Hosté karlovarského festivalu se ptali uÏ
loni, ale marnû: Bathory, nejdraÏ‰í film v
historii ãeské kinematografie, mûl premiéru
aÏ letos. A humbuk, kter˘ událost druhého
dne leto‰ního roãníku doprovázel, tomu
odpovídal.
Velk˘ sál Thermalu praská ve ‰vech,
koncentrace celebrit je nevídaná. V‰ichni
chtûjí jediné: koneãnû vidût, jak mág ãeskoslovenského filmu, reÏisér Juraj Jakubisko,
naloÏil s pikantní legendou o hrabûnce, co
se koupe v krvi panen.
Jako by platilo, Ïe kdo nevidûl Bathory, ten
jako by nebyl. Do rud˘ch sedaãek
zrekonstruovaného kinosálu postupnû
zasedlo ‰iroké spektrum festivalové
smetánky - premiérem Mirkem Topolánkem
poãínaje, Gábinou Osvaldovou ãi Miroslavem
Táborsk˘m konãe.
Evropsk˘ historick˘ film solidního stﬁihu, v
nûmÏ Juraj Jakubisko aÏ dojemnû obhajuje
hrdinku, ale zapomíná na sebe. Jako by
krotil svou Ïivotní snahu a schopnost
naplÀovat úÏasem, více vysvûtluje, coÏ je
kletba koprodukcí. Obãas se mu látka rozteãe
aÏ do seriálové ‰íﬁe, v˘tvarné obrazy stojí
nad popisn˘mi dialogy a Karel Roden vysoko
nad zahraniãními hvûzdami. KaÏdá koruna z
utracen˘ch tﬁí set milionÛ je znát, i
vzdorovitost a vyãerpávající pracnost celého
projektu, ale hravá lehkost vypravûãe
ztûÏkala. Pár scén se stopou humoru
pﬁipomene Jakubiska v nejlep‰í formû, ov‰em
na bezmála pÛltﬁetí hodiny je jich málo. Není
to rozhodnû prohra, ale k vítûzství by Bathory
potﬁebovala dÛslednûj‰í dramaturgii,
sevﬁenûj‰í stavbu a v neposlední ﬁadû
jedineãnûj‰í hudbu.
NeÏ se v sále zhaslo, odehrála se ov‰em na
podiu je‰tû jedna dÛleÏitá akce: pﬁedání Ceny
za mimoﬁádn˘ umûleck˘ pﬁínos svûtové
kinematografii alias “‰eku kvality”, jak trofej
trefnû pojmenoval Marek Eben.
Adresátem pﬁitom nebyl nikdo jin˘, neÏ sám
Jakubisko. Ovace ve stoje se sice nekonaly,
satisfakcí dojatému reÏisérovi nicménû mohl
b˘t dárek v podobû brilantnû sestﬁíhaného
miniprofilu z dílny Jana Mattlacha.
V dûkovné ﬁeãi se Jakubisko drÏel vûty,
kterou pozdûji pﬁednesla i jeho Ïena,
producentka
Deana
HorváthováJakubisková, totiÏ Ïe “klobásy mají b˘t dlouhé
a ﬁeãi krátké”. Vdûk vyjádﬁil v‰em od pﬁátel
po sousedy, ale hlavní díky patﬁily právû jeho
manÏelce a múze Deanû.
“Neb˘t jí, sedûl bych teì moÏná nûkde v
kamrlíku a maloval obrazy barvami místo
svûtlem, jako to dûlám teì,” pﬁiznal reÏisér a
krátce zavzpomínal i na svého dlouholetého
pﬁítele Federika Felliniho.
“Nenávidûl televizi, tvrdil, Ïe krade filmu
du‰i. Vûﬁím, Ïe dnes by ji vzal na milost.
Digitální technologie jsou tak dokonalé, Ïe
se s nimi dá ãarovat je‰tû víc neÏ s klasick˘m
filmem. Budu se ji snaÏit vyuÏívat tak, abych
rozvíjel své sny a va‰i fantazii,” zakonãil
Jakubisko, kter˘ cenu za mimoﬁádn˘ pﬁínos
rozhodnû nebere jako povel Dûkujeme,
odejdûte.
Ostatnû Jakubisko skuteãnû ihned po
dûkovné ﬁeãi neode‰el. Na podium ho totiÏ
pﬁispûchala podpoﬁit i ãást jeho
mezinárodního ‰tábu. Nejvût‰í odezvu sklidil
pﬁíchod Karla Rodena a Deany HorváthovéJakubiskové.
Pﬁed plátnem, ze kterého svou zdravici z
Los Angeles rozvernû pronesla i
pﬁedstavitelka titulní role Anna Frielová, dále
stanuli i kameraman F.A.Brabec, kost˘mní
v˘tvarnice Jaroslava Pecharová ãi herci Jiﬁí
Mádl a Jaromír Nosek.
Pak uÏ následovalo projekce zhruba dvû a
pÛl hodiny dlouhého velkofilmu. Jak jej pﬁijalo
nároãné karlovarské publikum? Dlouh˘m a
vytrval˘m potleskem.
Tereza Spáãilová, iDNES.cz - Nova
***

EntertainmentLetters

Smetanova Má Vlast v Torontu
Osmiãkové roky jsou mezníky v historii âeskoslovenska. Letos oslavíme 40 let od
PraÏského jara a pﬁipomeneme si invazi sovûtsk˘ch okupaãních vojsk (vãetnû státÛ
Var‰avské smlouvy) a pﬁitom také 90 let od zrození âeskoslovenska.
Tyhle historické skuteãnosti byly podnûtem k tomu, aby velk˘ pﬁíznivec ãeské hudby
dirigent Kerry Stratton naplánoval na zahajovací koncert nové sezóny Mou Vlast od
Bedﬁicha Smetany.
Koncert se bude konat 18. záﬁí 2008 ve 20 hodin v Torontském centru pro umûní na severu
Yonge Street (dﬁíve Ford Center, 5040 Yonge St.). Je to premiéra této skladby pro
Torontskou filharmonii (nezamûÀovat s Torontsk˘m symfonick˘m orchestrem, kter˘ sídlí v
Roy Thomson Hall) a koncert se bude konat pod patronací generálního konzulátu âeské
republiky.
Informace a lístky je moÏno obstarat na tel.: 416/499-2204. Celá sezóna osmi koncertÛ,
které dává Kerry Stratton se sv˘m orchestrem je zajímavá a listopadov˘ koncert napﬁíklad
bude mít na programu skladbu Bohuslava MartinÛ Memorial pro Lidice a Beethovenovu
Devátou symfonii s Ódou na radost. Milovníci hudby ví, Ïe koncertní hala (George Weston
Recital Hall) na severu Yonge Street je akusticky nejlep‰í v Torontu.
A pro mladé milovníky hudby i ty na‰e starousedlíky, Kerry Stratton bude zahajovat pﬁí‰tí
roãník na‰ich veãerÛ hudby 14. záﬁí 2008 právû pﬁedná‰kou s hudebními ukázkami z Mé
Vlasti Bedﬁicha Smetany (jako pﬁíprava na jeho velk˘ koncert 18.9. 2008).
Pﬁedná‰ka bude v hale kostela sv. Václava 14. 9. v 17 hodin jako zahajovací veãer cyklu
Nokturna ve mûstû. (cel˘ program cyklu najdete v pﬁí‰tích ãíslech Satellitu). Oficiální
sponzoﬁi na koncert Mé Vlasti jsou vítáni. Info v redakci.
M. Krajn˘
***

Krajané a exil: 1948 a 1968
VáÏen˘ pane, váÏená paní
rádi bychom Vás informovali o zajímavé akci, která se bude konat letos v záﬁí v
Praze.
Mezinárodní koordinaãní v˘bor zahraniãních âechÛ navazuje na T˘dny zahraniãních
âechÛ, poﬁádané v Praze letech 1998, 2000, 2003 a 2006 a ve dnech 16.-17. záﬁí
2008 bude poﬁádat v Praze konferenci „Krajané a exil: 1948 a 1968". Konference
se uskuteãní za podpory Ministerstva zahraniãí âR a ve spolupráci s Univerzitou
Karlovou.
Setkání je inspirováno osmiãkov˘mi v˘roãími leto‰ního roku a nabídne moÏnost
nahlédnout exilové vlny, zpÛsobené politick˘mi událostmi let 1948 a 1968, pohledem
historikÛ, ale i pohledem zahraniãních âechÛ a pamûtníkÛ. Je pravdûpodobné, Ïe
diskuse zcela jistû pﬁesáhne téma konference a dotkne se i jin˘ch témat, souvisejícími
s krajany a zahraniãními âechy. Jednání bude probíhat v prostorách Rektorátu
Univerzity Karlovy, Ovocn˘ trh 3, Praha 1, od 9.00 do 17.00 hodin. Pﬁipravuje se
i doprovodn˘ program, jehoÏ souãástí bude napﬁ. vystoupení krajanského folklorního
souboru, náv‰tûva Ústavu pro studium totalitních reÏimÛ atd.
Chceme Vás touto cestou poÏádat, abyste tuto informaci jak˘mkoliv Vámi zvolen˘m
zpÛsobem roz‰íﬁili mezi své ãleny. PﬁedbûÏnou úãast a zájem vystoupit na konferenci
mohou úãastníci potvrdit na adrese: MKVZâ, K Zahrádkám 1289/4, 155 00 Praha
5, âeská republika, nebo na e-mail info@zahranicnicesi.com. K potvrzení úãasti je
moÏné pouÏít registraãní formuláﬁ, kter˘ je publikován na adrese:
www.zahranicnicesi.com. Na této adrese jsou k dispozici dal‰í podrobnosti ke
konferenci.
Generální konzulát âeské republiky
Consulate General of the Czech Republic
2 Bloor St.W., Suite 1500
Toronto, ON, M4W 3E2
toronto@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/toronto
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Jan a Vlasta
Waldaufovi oslavili
50. v˘roãí svatby
K osmiãkov˘m datÛm, která si tento rok
pﬁipomínáme, mÛÏeme pﬁiﬁadit dal‰í
v˘znamné v˘roãí, tentokrát ‰Èastné. Dne
21. ãervna 1958 uzavﬁeli sÀatek Jan
Waldauf a Vlasta Tichopádová. Letos
tedy slaví zlatou svatbu.
Tûch padesát let Waldaufovi spolu ãelí
v‰emu, co Ïivot pﬁiná‰í, ale zároveÀ jsou
oba opûrn˘m sloupem celého
krajanského Ïivota. Jsou nerozluãnû
spjati s historií âechÛ a SlovákÛ v Torontu.
Bûhem oslav dne 22. ãervna pﬁi zvlá‰tní
m‰i svaté obnovili svÛj svatební slib pﬁed
P. Liborem ·vorãíkem, kter˘ jim dal
poÏehnání a podûkoval za padesát let
práce pro farnost Sv. Václava i pro celou
krajanskou komunitu. TotéÏ pﬁi‰li na halu
farnosti oslavit a vyjádﬁit ãlenové rodiny,
Sokolové, pﬁátelé a známí. Waldaufovi
napﬁ. byli celá léta velmi ãinní v Sokole,
Jan je v˘znamn˘m ãinovníkem Sokola
Toronto i Sokolské Ïupy kanadské

Historická fotografie
z roku 1958

(nedávno vydal o Sokolu knihu Malé
dûjiny velké my‰lenky), pﬁi farnosti Sv.
Václava, a v âeském a Slovenském
sdruÏení. (Na kolika Sletech oba cviãili?
Kolik jen plesÛ Vlastiãka zorganizovala,
kolik pﬁedtanãení choreografovala? Kolik
odborné úãetnické práce Honza vûnoval
poboãce a ústﬁedí âSSK?)
Waldaufovi, kter˘m to slu‰í dnes tak
jako na svatebních fotografiích z r. 1958,
jsou dÛkazem o blahodárnosti sportu a
sokolování.
Popﬁejme jim v‰ichni, aby spolu a mezi
námi uÏili je‰tû mnoho dobr˘ch let!
B. Sherriffová
***

Financial
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14,90 Kã
23,82 Kã
78,71 Kã
15,16 Kã

6

satellite

Press

1-416

âeská a slovenská televize
na internetu!

July 10, 2008

Denní kronika
3.7.2008

âe‰i Ïijí déle,
stolet˘ch pﬁib˘vá
Praha - mfd/Lucie Fr˘decká/Alena
Zvûﬁinová-Zemﬁela poslední âe‰ka, jejíÏ
rok narození zaãínal osmnáctkou. Marie
Kráslová z jiÏních âech se narodila 13.
listopadu 1898 a zemﬁela v úter˘.
ProÏila tedy tﬁi staletí. Ostatnû mezi
vzpomínky, které sv˘m znám˘m ãasto
vyprávûla, patﬁí setkání s rakouskouhersk˘m císaﬁem Franti‰kem Josefem.
Stolet˘ch lidí u nás rok od roku pﬁib˘vá.
A demografové pﬁedpokládají, Ïe v
dal‰ích letech bude tento trend
pokraãovat. Staré mocnáﬁství pamatuje i
Marta Pokorná z Daãic, která po zesnulé
Kráslové pﬁebírá ‰tafetu nejstar‰í Ïijící
âe‰ky. Za pût dní Marta Pokorná oslaví
stoosmé narozeniny.
Celkem je v âesku 569 lidí, kteﬁí svÛj vûk
vyjadﬁují tﬁímístnou ãíslicí. Ke konci
minulého roku to bylo 544 seniorÛ. Tûch,
kteﬁí letos oslaví kulatou stovku, je 240.
PﬁevaÏují Ïeny. Mezi sto- a vícelet˘mi
jich je 470, muÏÛ necelá stovka. Podle
demografa ZdeÀka Pavlíka z Karlovy
univerzity by v roce 2065 mohl poãet
stolet˘ch dosáhnout témûﬁ ãtyﬁ tisíc.
„Velk˘ podíl na prodluÏování vûku má
zlep‰ení stravy a lep‰í zdravotnická péãe,“
konstatoval demograf Pav.
***
4.6.2008

Koruna zlomila dal‰í rekordy

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.
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

Praha-právo/(svj, pro)-âeská mûna v
pátek odpoledne zase lámala rekordy.
Poprvé v historii prolomila psychologickou
hranici 15 Kã za dolar, kdyÏ se
obchodovala za 14,97 Kã/USD. SvÛj
rekord koruna vylep‰ila i k euru - na
23,76 Kã/EUR. V závûru obchodování
mírnû oslabila.
Lidé chystající se na zahraniãní
dovolenou ãi ti, kteﬁí nakupují zboÏí v
cizinû pﬁes internet, proti loÀsku u‰etﬁí,
naopak nûkter˘m tuzemsk˘m exportérÛm
zaãala silná koruna zdraÏovat prodeje uÏ
natolik, Ïe musejí utlumovat v˘robu. Za
posílením domácí koruny stojí podle
vût‰iny analytikÛ slab˘ dolar a pokraãující
problémy v nejvût‰í ekonomice svûta.
„Americk˘ trh práce je stále v krizi a
stﬁedeãní ãísla o nezamûstnanosti z
privátního sektoru to jen potvrzují,“ ﬁekl
Právu analytik spoleãnosti Citco Finanãní trhy Tomá‰ Volf.
V USA zaniklo jen za poslední mûsíc 62
000 pracovních míst.
Podle analytika Patria Finance Tomá‰e
Vlka dosáhla koruna rekordních úrovní
také díky v˘voji na akciov˘ch trzích a
ropném trhu. „Kombinace slábnoucích
akcií, drahé ropy a slabého dolaru je pro
korunu pozitivní,“ ﬁekl Vlk.
Obchodování s korunou podle nûj ovlivnil
i komentáﬁ ‰éfa Evropské centrální banky
(ECB) Jeana-Clauda Tricheta a dal‰í
zveﬁejnûná americká makrodata.
Bankovní rada ECB vãera zv˘‰ila základní
úrokovou sazbu o ãtvrt procentního bodu
na 4,25 procenta.
Ceny ropy podle odborníkÛ v nejbliÏ‰í
dobû rozhodnû neklesnou. Naopak se
oãekává pomûrnû siln˘ rÛst. Ve stﬁedu
poprvé vystoupaly ceny americké lehké
ropy West Texas Intermediate nad 145
dolarÛ za barel (159 litrÛ).
„Bûhem nûkolika málo dnÛ ãi t˘dnÛ
pravdûpodobnû ropa zdraÏí na 150 dolarÛ
za barel,“ ﬁekl Právu analytik spoleãnosti
Patria Finance David Marek.

Je‰tû do konce leto‰ního roku by podle
Marka mohla ropa stát aÏ 170 dolarÛ, coÏ
oãekává i ropn˘ kartel OPEC. „Pokud se
OPEC oficiálnû vyjádﬁil tak, Ïe cena ropy
letos dosáhne aÏ této hodnoty, tak je to
velmi pravdûpodobné. Navíc pro zdraÏení
hovoﬁí i dal‰í faktory. Ekonomiky âíny a
Indie sice zpomalují, ale tak, Ïe âína
letos neporoste o 11, ale 9 procent, Indie
o 7 procent.
Poptávka po ropû bude tak v tûchto
zemích stále velice vysoká. Ropa mÛÏe
podle Marka zdraÏit i kvÛli nestabilitû na
Blízkém v˘chodû.
„Pokud by se potvrdily informace o
moÏném konfliktu v Íránu, tak by to
znamenalo v˘razné sníÏení dodávek ropy
na svûtové trhy a tudíÏ i její podstatné
zdraÏení,“ ﬁekl Marek.
Pﬁípadné podraÏení ropy se podle nûho
rychle promítne do cen pohonn˘ch hmot
u ãerpacích stanic v âesku.
Pﬁesto, Ïe cena ropy poslední dobou
témûﬁ kaÏd˘ den láme rekordy, dopady
zdraÏení pro ãeské motoristy ve znaãné
míﬁe sniÏuje sílící koruna vÛãi dolaru.
„Silná koruna sice dopad zdraÏení ropy
tlumí, ale nemÛÏe je zcela pokr˘t. Ropa
stojí proti loÀskému ãervenci o 100
procent více, koruna ale za stejnou dobu
posílila proti dolaru o 30 procent,“ dodal
Marek.
***

De‰tû zaãaly dÛraznû
a vydrÏí
Praha -mfd (gag)- Do âeska vtrhly z
Atlantiku prudké bouﬁky. Do puntíku se
tak vyplnila pﬁedpovûì meteorologÛ. Îivel
nejdﬁíve odpoledne „pﬁeválcoval“ jiÏní
âechy, pﬁedev‰ím ·umavu. K veãeru se
pás studené fronty pﬁesunul nad Prahu a
stﬁed âech.
Bouﬁkou nejspí‰e zaãalo období
pﬁehánûk, které vydrÏí dva t˘dny. ·éf
dlouhodobé pﬁedpovûdi hydrometeorologického ústavu Marian Sandev
vysvûtluje, Ïe lidé musí aÏ do 17. ãervence
poãítat s ãastûj‰ími de‰ti, bouﬁkami a
krupobitím.
„Nebude plo‰nû trvale pr‰et po celém
území, ale s pﬁestávkami aÏ do toho
sedmnáctého ãervence,“ ﬁíká Sandev.
Teploty klesnou, ale stále se budou
pohybovat v rozmezí mezi mezi 21 °C aÏ
25 °C, místy i vy‰‰ími. Vãerej‰í bouﬁka
vzbudila obavy. Meteorologové nejprve
varovali pﬁed nárazov˘mi de‰ti
doprovázen˘mi siln˘m vûtrem, ale uÏ
odpoledne zpﬁísnili v˘strahu na extrémní
nebezpeãí. Z jiného hlediska v‰ak pﬁi‰ly
pﬁeháÀky podle hydrobiologÛ v nejvy‰‰í
ãas. Hrozilo totiÏ, Ïe jedovaté sinice kvÛli
vysok˘m teplotám zneãistí vodní nádrÏe
- zejména orlické a lipenské jezero. Voda
v Orlíku je pﬁesto ve srovnání s
pﬁedchozími léty zatím pﬁekvapivû velmi
ãistá.
***

Policie zaãala stíhat ‰éfa
vûznic Kulu
kvÛli zakázce na ru‰iãky
Praha-právo/Radim Vaculík-Protikorupãní policie vãera obvinila
generálního ﬁeditele VûzeÀské sluÏby
Luìka Kulu kvÛli zakázce na ru‰iãky
mobilních telefonÛ do ãesk˘ch vûznic.
Kriminalisté zaãali stíhat i jeho b˘valého
prvního námûstka ZdeÀka Kreuzziegera,
kter˘ mûl spolu s Kulou státu zpÛsobit
témûﬁ dvacetimiliónovou ‰kodu.
Informace Práva potvrdil mluvãí útvaru
Roman Skﬁepek.
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PﬁestoÏe jim obûma hrozí za trestn˘ ãin
poru‰ování povinnosti pﬁi správû cizího
majetku aÏ osm let vûzení, ministr
spravedlnosti Jiﬁí Pospí‰il (ODS) Kulu ve
funkci ponechal. Zatím ho nepostavil ani
mimo sluÏbu.
„Ctím presumpci neviny,“ reagoval vãera
na kroky policie ministr. „V tuto chvíli
mám pouze informace z tisku. PoÏádám
pana generála, aby mi podal písemné
vyjádﬁení, a pak budeme dále jednat,“
pokraãoval Pospí‰il s tím, Ïe se chce s
Kulou setkat pﬁí‰tí t˘den. Sám Kula, kter˘
podepsal smlouvy s dodavatelskou
firmou, rezignovat nehodlá. S obvinûním
v‰ak zásadnû nesouhlasí.
„OkamÏitû proti tomu stíhání podávám
stíÏnost. Oni mnû vyãítají, Ïe jsem
podepsal smlouvu jako statutární orgán,
coÏ je samozﬁejmû pravda. V‰e vãetnû
mé funkce budu ﬁe‰it s panem ministrem.
Uvidíme, co bude,“ ﬁekl Právu Kula.
Po nynûj‰ím obvinûní leÏí dal‰í
rozhodnutí v pﬁípadu na bedrech státního
zástupce z Prahy 4. Ten je ale nyní na
dovolené v zahraniãí. Pokud by se závûry
policistÛ nesouhlasil, mÛÏe stíhání
obvinûn˘ch zru‰it ãi zastavit, v opaãném
pﬁípadû bude vy‰etﬁování pokraãovat.
Policie se pﬁípadem ru‰iãek mobilních
telefonÛ a ruãních detektorÛ kovÛ
zab˘vala témûﬁ pÛldruhého roku. Vláda
nákup ru‰iãek do vûznic schválila v
prosinci 2006, VûzeÀské sluÏbû pﬁidûlila
50 miliónÛ korun. UÏ o dva dny pozdûji
lidé z VûzeÀské sluÏby oslovili zlínskou
firmu pb mont a za dal‰í dva dny uÏ s ní
byla bez v˘bûrového ﬁízení uzavﬁena
smlouva na dodávku zaﬁízení. První
peníze, konkrétnû 16 miliónÛ, VûzeÀská
sluÏba zaplatila jen o dva t˘dny pozdûji.
V prvních dvou vûznicích v‰e zpoãátku
fungovalo. Kámen úrazu se objevil ve
chvíli, kdy mûly b˘t ru‰iãky zhruba za 16
miliónÛ korun dodány do vûznic
Kyn‰perk, Jiﬁice, Vinaﬁice, Voráãov a
R˘novice. Firma pﬁestala plnit své
závazky, nûkde ru‰iãky nenainstalovala
vÛbec, jinde nefungovaly. VûzeÀská
sluÏba proto vypovûdûla v‰echny
smlouvy a soudnû po pb mont vymáhá
18 miliónÛ korun.
Kula od poãátku odmítal za zpackanou
zakázku jakoukoliv zodpovûdnost.
Projekt podle nûj pﬁipravovali jeho
podﬁízení, pﬁímo na starosti jej mûl jeho
tehdej‰í námûstek Kreuzzieger, kter˘ uÏ
dﬁíve rezignoval.
Jak se v‰ak Právu podaﬁilo zjistit od
zdroje z VûzeÀské sluÏby, Kula mohl mít
na v˘bûr firmy zásadní vliv. Zdroj tvrdí, Ïe
se Kula pﬁímo ve svém úﬁadu opakovanû
setkal pﬁímo se zástupci pb mont je‰tû
pﬁedtím, neÏ bylo o zakázce rozhodnuto.
SchÛzky údajnû zprostﬁedkoval jejich
spoleãn˘ znám˘ z Brna David F.
Kula v‰ak Právu tvrdil, Ïe se s lidmi z
firmy pb mont vÛbec nezná.
***
6.7.2008

Trenãín chce pochod
ohlásen˘ na 11. júla
zakázaÈ
Trenãín-sme-(TASR) - UÏ v piatok 11.
júla by sa mal v Trenãíne konaÈ pochod
proti
obmedzovaniu
slobody
zhromaÏìovania, obmedzovaniu
slobody slova a vedeckého bádania.
Podºa informácií na webovej stránke k
pochodu pouÏité budú slovenské a ãierne
zástavy. Úãastníkom organizátori
odporúãajú, aby zvolili prevaÏne ãierne
obleãenie.

Mesto hºadá moÏnosÈ, ako pochod
zakázaÈ. Polícia k nemu zbiera v‰etky
dostupné informácie. Na otázky médií k
pochodu odpovedá prostredníctvom
mailu “hovorca”, ktor˘ svoje meno
nezverejnil a tvrdí: “ªudia z médií môÏu
byÈ radi, Ïe sme ochotní odpovedaÈ na
otázky.”
Ako uviedol, pochod sa nekoná pod
zá‰titou Ïiadneho obãianskeho
zdruÏenia, Ïiadnej organizácie ani hnutia
a je to len reakcia obyãajn˘ch ºudí, na
ktorú má podºa zákona kaÏd˘ právo.
“Sme mladí ºudia, ktorí chcú poukázaÈ
na to, Ïe sloboda na Slovensku po 17.
novembri 1989 nie je stále zaruãená,”
tvrdí hovorca.
Podºa neho sú na Slovensku potláãané
základné ºudské práva najmä v troch
bodoch, za ktoré bude vlastne pochod
prebiehaÈ. “Je nám ºúto, Ïe ºudia sú
hneì ‰katuºkovaní do rôznych -izmov a
tieto pomenovania sa stali akoby
módnym trendom. Je zlé, keì ºudia chcú
poukázaÈ na niektoré nedemokratické
praktiky?” kladie otázku hovorca. Trenãín
si podºa neho vybrali preto, Ïe vzhºadom
na ich bydlisko je to najväã‰ie mesto na
PovaÏí.
Termín pochodu je urãen˘ na 15.30
hod v piatok 11. júla. ZaãínaÈ by mal v
parku pod Juhom a konãiÈ na Mierovom
námestí. Práve v tejto dobe je v Trenãíne
najväã‰ia dopravná ‰piãka. Organizátori
v tom v‰ak problém nevidia.
“Nebudeme sa snaÏiÈ nijako blokovaÈ
cesty a myslíme si, Ïe piatkovú dopravnú
‰piãku päÈminútové zdrÏanie neovplyvní
natoºko, aby vznikli väã‰ie problémy,”
tvrdí hovorca.
Vedenie mesta Trenãín by najrad‰ej
pochodu predi‰lo. Podºa primátora
Branislava Cellera bol v minulosti pochod
povolen˘, lebo sa mu zo zákona nedalo
zabrániÈ. Vzhºadom na ìal‰ie
skutoãnosti a informácie, ktoré vy‰li na
povrch, v‰ak mesto v súãasnosti skúma
zákonné moÏnosti, ãi je moÏné tento
pochod e‰te zakázaÈ.
“Sme v súãinnosti so zloÏkami ‰tátnej
polície. Proces sa pripravuje tak, Ïe buì
teda dôjde k jeho zákazu, alebo aby bola
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akcia pod kontrolou tak, aby v prípade,
Ïe dôjde k naru‰eniu ãi uÏ verejného
poriadku alebo k poru‰eniu úãelu, na
ktor˘ bol vlastne Ïiadan˘, aby mohlo
dôjsÈ k jeho zru‰eniu,” povedal pre TASR.
Hovorca tvrdí, Ïe v˘roky primátora o
pokuse zakázaÈ tento pochod
organizátorov prekvapujú. “Myslíme si,
Ïe zákonnou cestou sa mu to nepodarí.
A preto sa pouÏijú rôzne praktiky spred
novembra 1989 a organizátori budú v
piatok ráno zadrÏaní políciou a drÏaní
minimálne do 19. hodiny, dokedy je
pochod oficiálne nahlásen˘.
Sme pripravení na v‰etky moÏnosti a
so 100-percentnou urãitosÈou sa budeme
brániÈ právnou cestou. Nie je vylúãené,
Ïe v najbliÏ‰ej dobe padnú trestné
oznámenia na niektoré osoby podºa
zákona o ‰írení popla‰nej správy,”
uviedol hovorca.
***

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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Poznámky z Vancouverského jazzového festivalu 2008
Stejnû jako v dal‰ích kanadsk˘ch mûstech konal se
koncem ãervna dal‰í roãník Mezinárodního jazzového
festivalu ve Vancouveru.
KoncertÛ a úãinkujících bylo opût mnoho. Já se mohu
zmínit jen o tûch vystoupeních, které jsem nav‰tívil.
Na samém zaãátku to byl Mose Allison, doprovázen˘
lokálními muzikanty R. Kilburnem (basa) a J. Nolanem
(bicí). Dnes bezmála osmdesátilet˘ pianista Allison je
legendou a jeho specialitou je blues a zpûv. Mnû pak
nejednou jeho interpretace malinko pﬁipomínala i
country. Nic proti blues, naopak, je to vlastnû základ
jazzu, ale AllisonÛv program se vyznaãoval stereotypem
aÏ zaráÏejícím. Jeho zpûv mû upoutal v prvních asi
dvou skladbách svou pﬁirozeností, pak bezmála nudil.
Po evergreenu D. Ellingtona Do Nothin‘ Till You Hear
From Me zadoufal jsem ve zmûnu repertoáru, ale
marnû. Chyba byla zﬁejmû na mojí stranû, neboÈ diváci
si vynutili po skonãení programu pﬁídavek.
Podnik O’Doul‘s je restaurant a bar, hostující v prÛbûhu
roku malé jazzové skupiny. Jeho uspoﬁádání není právû
nejvhodnûj‰í pro koncert, neboÈ sál se stoly prostﬁen˘mi
k veãeﬁi je ponûkud stranou k minipodiu muzikantÛ a
tak asi nejlépe je usednout k barovému pultu, coÏ jsem
uãinil.
Jedním z dÛvodÛ mojí náv‰tûvy bylo i to, Ïe vystupující
zpûvaãka Alita Dupray a basista James Forrest

úãinkovali na Festivalu v roce 1994 v programu Jazzu
a poezie, kter˘ jsem pﬁipravil spolu s vynikajícím pﬁítelem
pianistou I. Nagym. Tehdy byl James Forrest asi
stokilov˘ ãlovûk s vlasy po ramena. Od tûch dob se
promûnil v ‰aramantního mladíka, kterého jsem témûﬁ
nepoznal. Alita Dupray zpívala pomûrnû málo
swingov˘ch standardÛ, více modernûj‰í kompozice,
dle mého názoru dosti nároãné. Její interpretace byla
velmi nápaditá a zajímavá.
KaÏd˘ rok úãastní se vancouverského festivalu jedna,
dvû nebo i tﬁi skuteãné hvûzdy jazzu.
Letos to byl kupﬁ. Dave Brubeck Quartet, ale ponûvadÏ
ten tu byl nûkdy loni mimo festival zvolil jsem letos
jiného mistra jazzového piana ... Monty Alexandera s
doprovodem H. J. J. Wigginse (basa) a H. Rileye (bicí).
Na témÏe veãeru vystoupil Andy Bey s J. Martinem
(basa) a V. Lesczakem (bicí) aÏ ve druhé polovinû
veãera.
Monty Alexander vyniká stejnû tak znamenitou
technikou jako dynamikou v provedení skladeb.
Nádherná byla jeho verze Sinantrova evergreenu Fly
With Me… kromû jin˘ch skladeb. Jeho piano má hutnost
stejnû jako delikátnost kde si to skladba vyÏaduje. A
jeho spoluhráãi byli oba naprosto dokonalí.
Po pﬁestávce nastoupil Andy Bey se sv˘m doprovodem.
Byl uveden˘ informací o jeho vyhodnocení nejlep‰ím

Snad nejvíce poezie bylo napsáno o jaru, nejen K. H.
Máchou, o jarním ra‰ení, probouzení se zemû a pﬁírody
k Ïivotu, omamn˘ch vÛních kvetoucích stromÛ, silném
vzduchu, lásce v ten ãas bující. Je to ãas, kdy slunce
svit zaplavuje mûsta i venkov a probouzí pocity jaké
snad nejpﬁesnûji mÛÏe popsat jenom básník. Takov˘m
pocitÛm probouzejícího se Ïivota a v‰ehomíru rok co
rok neunikám ani já. Zaãalo to uÏ v dûtsk˘ch dobách
kdy v prvních tepl˘ch jarních dnech vy‰el jsem si v
kraÈasech, uÏ v domû na kolenou cítil chlad omítky, ale
pak jsem vy‰el na ulici a ocitl se ve sluneãní záﬁi, mûsto
vydechovalo Ïábrami kanalizace svoje aroma a já byl
pojednou jako pﬁiopil˘.
Ano, jaro je nádherné období, podobnû jako i zima, ta
kdyÏ je jak má b˘t oblékne krajinu, vesnice i mûsta a
natoÏ hory a pohoﬁí do bûlostné duchny snûhu, a my
prokﬁehlí vcházíme do útulné horské chalupy a na stole
zavoní siln˘ grog, nûkdy i v hlavním mûstû napadne
sníh a na nûm se tﬁpytí svûtla z ohromném stromu
postaveného na námûstí. PoÏitkem je jízda po sjezdovce
pokryté ãerstv˘m pra‰anem. CoÏpak to není nádhera,
inspirace básníkÛ a spisovatelÛ. Je to nádhera a poezie.
Ale já se pﬁiznám, Ïe se tû‰ím na ten ãas, kdy nastane
léto. Je pûkné v âechách, stejnû jako tady, v Britské
Kolumbii. Je to ãas stálého slunce svitu, teplého vzduchu
v nûmÏ silnû zavoní ãerstvû poseãená tráva. Je to ãas,

kdy je vhodné vyjít si nalehko, v kraÈasech. A já mám
jednoduchost rád. V létû si libuji. V ten ãas pivo chutná
obzvlá‰tû skvûle (hlavnû v Praze a jin˘ch evropsk˘ch
mûstech) a blahodárn˘ slunce svit (aã dnes je vhodné
ponûkud se mu bránit) zaplavuje kraj a ve mûstech
vytváﬁí nejkontrastnûj‰í stíny, vhodné k poﬁizování
fotografií, speciálnû ãernobíl˘ch ... v‰echno pojednou
je nûjak jednodu‰‰ím, den se prodluÏuje a pokud jeden
není noãní pták jakoby se mu tím prodluÏoval Ïivot;
moÏná, Ïe tohle ne vÏdycky s nad‰ením vítali sedláci
pracující od slunka do slunka, ale jeden mÛj dûda,
sedlák, nikterak si na to nestûÏoval (strávil jsem u nûj
na gruntu nejedno léto), sklízelo se obilí a vzduch vonûl,
stejnû jako luka a nad polní cestou jako prÛhledn˘ mot˘l
tetelil se prohﬁát˘ vzduch. A v letním bezvûtﬁí, kdy den
je hork˘, v lese to tak zvlá‰tnû voní, to snad díky té
teplotû jehliãnaté stromy tûmi milióny jehliãek vydechují
tu pﬁíjemnou vÛni. Není pﬁíjemnûj‰í chládek neÏ za
letního odpoledne, kdy po pû‰ince vedoucí kolem lánÛ
dozrávajícího obilí vejdeme do lesa, do jeho konej‰ivého
stínu Nejpûknûj‰í a nejbohat‰í vzpomínky z mládí mám
právû z letních ãasÛ, s v˘jimkou srpna 1968. I svou
Ïenu poznal jsem v létû a syn spatﬁil svûtlo svûta v létû,
stejnû jako jeho matka-moje Ïena a snad právû nejen
kvÛli kruté zimû v Manitobû, ale i krásnému létu v
Britské Kolumbii rozhodli jsme se právû tady doÏít svÛj

jazzov˘m zpûvákem roku. Ponûkud mne udivil jak˘si
‰átek s ohonem na jeho hlavû, ale dle takov˘ch detailÛ
umûní neposuzuji.
Andy pak usedl k pianu a pﬁedvedl svÛj velmi
pozoruhodn˘ hlas. Tóny se linou z jeho úst sotva
pootevﬁen˘ch a hlasov˘ rozsah, jak sdûlují znalci, je 4
oktávy.
JenÏe ... jeho repertoár hodil se k vystoupení Monty
Alexandera bezmála jako pûst na oko. Nebylo swingu,
nebylo jediné známûj‰í skladby.
Nevím zda to bylo v dÛsledku houfnû odcházejících
posluchaãÛ, Ïe pak ve dvou dosti dlouh˘ch sériích,
opustiv piano a doprovázen jen basou a bicími dokázal,
Ïe jeho vûhlas je zcela zaslouÏen˘. V duchu Charlie
Parkera s ústy sotva otevíran˘mi, zasketoval ojedinûl˘m
zpÛsobem.
Ale to uÏ bylo pozdû.
BohuÏel, myslím, Ïe poãínání vancouversk˘ch divákÛ
vrhlo smutn˘ stín na jejich spoleãenskou úroveÀ. Byl to
exodus, kter˘ se zcela vymykal nejzákladnûj‰ím etick˘m
zpÛsobÛm. Jakou asi dal‰í ostudu pﬁipraví nûkteﬁí jeho
obyvatelé v roce onûch tak mocnû zprofanovan˘ch
her?
Vladimír Cícha - Vancouver
***

Léto

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

Ïivot, neboÈ ony nûkdy nepﬁíjemné letní teplotní extrémy
a nepﬁíjemná vedra tady u Pacifiku v podstatû neexistují,
tady je léto pﬁíjemné aÏ blahodárné. Ostatnû, v lednu
nebo únoru trávíme pár dnÛ ve slunn˘ch krajích jihu,
tedy opût jaksi v létû. A v místech dlouhého a ‰tûdrého
slunka svitu je nízk˘ poãet sebevraÏd a jedincÛ trpících
depresemi, pokud jim je nepÛsobí bídné poãínání vlády.
Na podzim stoãené domácí víno dostává správnou
chuÈ v následujícím létû, a proã se tomu pﬁíjemnému
podzimnímu období ﬁíká babí léto?
Ano, hodí se zmínit i o ménû pﬁíjemn˘ch událostech, k
nimÏ právû v létû mÛÏe dojít... nedostatku vody, suchu,
lesních poÏárech. To je pravda. Ale ani jarní záplavy
nejsou nûãím, naã by se ãlovûk v místech takov˘m
pohromám vystaven˘m, mohl tû‰it.
Navzdory tûmto nûkolika moÏn˘m letním
nepﬁíjemnostem pravím: na léto nedám dopustit a
tû‰ím se na nûj uÏ od Silvestra ...
AÈ hodiny chvatnû jdou dopﬁedu a nûkdy i pozpátku,
ne, v létû si nehodím oprátku!
Vladimír Cícha - Vancouver
***
VáÏen˘ pane Bakalo!
Se zájmem jsem si pﬁeãetl Vá‰ dopis panu âermákovi v Satellitu
ã.11 (je‰tû ke Gottovi). Sice uÏ uplynulo dost ãasu od vystoupení
umûlce v Kanadû, nicménû, dovolte mi k tomu pár slov.
Upoutala mû hlavnû Va‰e informace o záznamu z programu
âeského rozhlasu o náv‰tûvû K. Gotta u nemocné M. Kubi‰ové
nedlouho po srpnu 1968. Ten program bych si velmi rád
poslechnul.K. Gott udûlal pro svoji kariéru asi více neÏ musel.
Ale jak ﬁíkáte, asi neu‰kodil nikomu, jen, v jistém, smyslu, sobû.
Svému charakteru, moÏná.
Nevím.
Pravda je, Ïe mnozí obûtovali svÛj talent a moÏnost jeho plného
uplatnûní a to mnohdy na vrcholu sv˘ch sil, kvÛli rovnosti
svého charakteru, moÏná ve víﬁe, Ïe totalita nebude vûãná,
moÏná i u vûdomí, Ïe bude.
Pro nûkteré bylo pomy‰lení na pﬁípadnou ztrátu své práce, v níÏ
byli znamenití, nepﬁedstavitelné. (Takov˘ je asi pﬁípad B.
Hrabala).
Pravdou také je, Ïe ãást Gottov˘ch pﬁíjmÛ z vystoupení v
zahraniãí odevzdávana Husákovi a spol. Pomáhala reÏimu
udrÏovat se pﬁi Ïivotû ekonomickém. A moÏná ty peníze ‰ly i na
velmi ‰patn˘ úãel.
Jsou ale situace, kdy síla talentu provinilého mÛÏe leckomu
pomoci k odpu‰tûní tûch, kteﬁí se neshrbili. A vytváﬁet právû
taková dilemata, na to byli soudruzi mistﬁi.
A nejen proto jsem v roce 1968 opustil rodnou Prahu, aã nejsem
ani Hrabal ani Gott.
Mûjte se dobﬁe.
S pozdravem
Vladimír Cícha
***
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Pﬁiznávám, Ïe nevím,
jak nakládat s odpou‰tûním
Debatovali jsme dnes s kamarádem ZdeÀkem o ãlánku od pana Josefa âermáka
Proã jsem ne‰el na Gotta? Proã nejezdím na Kubu? a málem jsme se nepohodli.
Tedy Zdenûk ani já jsme se na slavného Zlatého slavíka ne‰li podívat (a na Kubu
z principu jsme se nikdy nejeli koupat ani slunit) a byli jsme s obsahem a pointou
ãlánku oba ve shodû s autorem. TéÏ jsme se shodli, Ïe âermákÛv ãlánek mnoh˘m
pruÏn˘m âechÛm zah˘bal svûdomím i Ïaludkem.
V ãem jsme se nepohodli bylo to, co-a-jak vyÏaduje proces ODPOU·TÉNÍ.
Rozzuﬁil jsem ZdeÀka vûtou, Ïe Chybovat je lidské a odpou‰tût je boÏské, coÏ
jsem asi nemûl vybleptnout, protoÏe jsme oba agnostici a nezapojení v církvi.
Zdenûk mne nazval pokrytcem, a já ﬁekl, Ïe je zap‰kl˘ jak p˘chavka. (Obojí
vzájemné naﬁãení je kﬁivé a spí‰e zlomyslné neÏ pravdivé.)
Není tedy k podivu, Ïe Zdenûk zv˘‰il hlas a ﬁekl, Ïe Gottovi neodpustí podepsání
anti-charty nikdy; a Fidélovi co udûlal s Kubánci téÏ nikdy.
Ach boÏe, ZdeÀku, vzdychl jsem pateticky, pﬁed nedávnem jsem Ti pÛjãil film
Limonádov˘ Joe a Starci na chmelu, a oba se ti líbily a nazpíval je Karel Gott...
Jen malá poznámka redakce: Ve starcích na chmelu zpívá Josef Laufer nikoliv
boÏsk˘ Kája. Ten nazpíval písniãku z filmu: Kdyby sis oãi vyplakala. Tato písniãka
v‰ak ve filmu není. Filip ji recituje Hance jako báseÀ, kterou sloÏil. Pozdûji k tomu
nûkdo udûlal hudbu a nazpíval to Gott.
„To Gott nazpíval dlouho pﬁed podpisem anti-charty,“ halasil Zdenûk nachytán.
Pravda, ﬁekl jsem ti‰e, abych ZdeÀka zklidnil, ale na‰e debata není o Gottovi, na
kterého jsme ne‰li a nepÛjdeme, ale o tom zatraceném údobí odpou‰tûní...
„Jisté lidské poãínání nemohu odpustit nikdy,“ opakoval se Zdenûk.
„Odpustil bys svému synovi, kdyby tû podvedl a okradl?“ zeptal jsem se zavile a
vyprávûl ZdeÀkovi tristní story sv˘ch znám˘ch, jejichÏ dcera se na studiích vdala,
porodila dítko, a rodiãÛm nic neﬁekla, aby nepﬁestali posílat peníze na studia; toto
trvalo skoro rok, co byla vdaná a matkou, neÏ se pravda provalila a padla slova jako
nepromluvíme spolu nikdy více, coÏ se za pár let vyﬁe‰ilo a dnes Ïijí v sousedství
a prarodiãe se starají o milovaného vnuka.
„To se nedá srovnávat,“ Zdenûk zklidnil hlas, „protoÏe v rodinû se musí odpou‰tût.“
„Musí?“ zasmál jsem se, a vyprávûl ZdeÀkovi pﬁíbûh z knihy Franti‰ka Langera
(Filatelistické povídky, 1965): mezi filatelistické cennosti patﬁí omarkované a
neotevﬁené dopisy; Langer, vá‰niv˘ filatelista, získal v aukci dva neotevﬁené dopisy
a líãí kru‰n˘ stﬁet mezi zálibou filatelisty a zvûdavostí spisovatele. Zvûdavost
vyhrála, autor otevﬁel první dopis odeslan˘ z boji‰tû v první svûtové válce a ãetl
tristní prosbu svého syna, aby se proboha postarali o dûveãku na otcovû statku, se
kterou syn mûl nemanÏelské dítû. Dopis nebyl nikdy pﬁeãten a Langer otevﬁel druh˘
dopis adresovan˘ na stejnou adresu, ve kterém psal synÛv kamarád truchlivû
oznamujíc, Ïe vá‰ syn podlehl zranûní, umﬁel a je pohﬁben tam a tam. Ani tento
dopis otec neotevﬁel, a tak se nedozvûdûl o vnouãkovi ani smrti syna, protoÏe
prohﬁe‰ek proti sedlácké morálce, Ïe se syn spustil s dûveãkou (a proto ode‰el do
války) byl neodpustiteln˘...
„Má‰ tu kníÏku?“ za‰eptal Zdenûk, zjevnû dojat˘ tímto pﬁíbûhem o ne-odpou‰tûní
ani ve vûci Ïivota a smrti.
Nemám, ﬁekl jsem, ale snadno to najde‰ v ãeském antikvariátu...
Zdenûk si to zapsal do zápisníãku a pak mi dal ‰anci otázkou:
„Tak kdy se má Gottova vina podepsání anti-charty odpustit?“
„Míní‰ oficiálnû ãi privátnû?“ dráÏdil jsem ho kliãkováním, coÏ on nesná‰í.
„Oficiálnû!“ Zdenûk zase zv˘‰il hlas a já ﬁekl s hran˘m klidem: „To je snadná
odpovûì - aÏ si provinilec odsedí trest, pak by mu mûlo b˘t odpu‰tûno.“
„VÏdyÈ na potrestání anti-chartistÛ není v âesku Ïádn˘ zákon,“ vykﬁikl Zdenûk a
vidûl jsem, jak se drÏí zpátky, aby mne nenazval volem, coÏ mûl na jazyku.
„Aha,“ ﬁekl jsem s fale‰n˘m úsmûvem, „tedy odpusÈ Gottovi a zlob se na âechy,
Ïe jim to nevadí tolik jako tobû...“
„…s tebou je blbá ﬁeã,“ ﬁekl Zdenûk vyãerpan˘ mou argumentací, ale nezapomnûl
se optat, „A kdy odpou‰tíme privátnû?“
„Podle vlastní úrovnû sebezáchovy,“ ﬁekl jsem, „podle toho, jak nám vlastní
hladina neodpustitelného ãi neodpustitelnosti bude kalit Ïivot. Nezapomínej na
toho sedláka z Langera, kter˘ neodpustil synovi, Ïe se spustil s dûveãkou, a po
zbytek Ïivota nevûdûl, Ïe mu umﬁel jedin˘ syn a Ïe nezachová svÛj selsk˘ rod
vnukem.“
Zdenûk vrtûl hlavou, zvedl se ze Ïidle, a ﬁekl na rozlouãenou, Ïe si tu knihu seÏene.
Kráãel jsem domÛ a rozumoval jsem, jestli bych Gottovi potﬁásl rukou, ale napadlo
mne, Ïe Gott zajisté o mé maliãkosti neví.
Aha, napadlo mne, Karel Gott byl v roce 1977 hvûzdou, byl o podpis anti-charty
poÏádán, asi mu bylo vyhroÏováno, kdyÏ nepodepí‰e, zvolil cestu zpívání.
A tu je podstatné, Ïe tﬁebas president Václav Klaus byl v roce 1977 nula, a nikdo
ho o podpis anti-charty (anebo charty) ani nepoÏádal, protoÏe nemûl tu slávu a
jméno.
AÏ Gott pﬁijede na dal‰í turné do Kanady, kterého se nezúãastním, moÏná
zapoãne svÛj koncert omluvou za poãínání proti chartistÛm pﬁed více neÏ tﬁiceti léty.
A to by Karla Gotta zajisté ozdobilo. Ale co jiní, tak oslavovaní umûlci, kteﬁí tento
paskvil podepsali? Jejich seznam je aÏ vyãerpávající ãíst, stránka jmen v‰ech
moÏn˘ch oblíben˘ch umûlcÛ, kteﬁí si dodnes nemyslí, nebo nepﬁipustí, Ïe morálnû
selhali.
Vûﬁím, Ïe si Karel Gott zásadní ãlánek Josefa âermáka pﬁeãetl.
Anebo ne, neb má na stará kolena jiné starosti, s miminky, a na antichartu si
nevzpomene, stejnû jako vût‰ina ãeského národa.
Ross Firla - Sudbury
***
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Kniha
Marie Gabánkové
s více neÏ padesáti
barevn˘mi reprodukcemi

body broken
body redeemed

The Hand

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
You are invited to an opening of an Art exhibition
HEALING MANDALAS & NATURE MANDALAS

By Aloha Yvetta
At Mind & Body Integrated Medicine Clinic
2921 Lakeshore Blvd. West; Etobicoke, Ont.
Opening will take place July 20, 2008 at 6 PM
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Chorvatskem mezi vlky a medvûdy
Chorvatsko, toÈ synonymum pro
dovolenou na rozpálen˘ch moﬁsk˘ch
pláÏích Jadranu. Statisíce âechÛ si takto
plní rok co rok svÛj sen o prázdninové
pohodû na lehátku s modr˘m
baldach˘nem nad hlavou a pﬁevalujícími
se stﬁíbrn˘mi vlnkami u nohou.
Chorvatsko je v‰ak mnohem víc.
Najdeme tu ﬁadu historick˘ch památek,
vãetnû pﬁipomínky slavné éry ﬁímské
kolonizace pobﬁeÏí, a také ﬁadu
jedineãn˘ch pﬁírodních oblastí. Jednou z
nich je turisty opomíjené pohoﬁí Velebit.
UÏ jméno naznaãuje úctu a respekt. A
skuteãnû, pro Chorvaty tento 145 km
dlouh˘ dominantní horsk˘ hﬁeben
oddûlující pﬁímoﬁí od vnitrozemí
pﬁedstavuje nûco jako národní pohoﬁí.
Pohled od pobﬁeÏí vytváﬁí dojem
mohutn˘ch nehostinn˘ch, a v letní sezónû
navíc je‰tû vyprahl˘ch, skalnat˘ch
hﬁebenÛ se sporou vegetací od samého
úpatí aÏ po nejvy‰‰í vrcholy. Ale
nenechme se m˘lit. Pozorovatel vidí jen
jednu tváﬁ Velebitu. Dal‰í, zcela odli‰nou,
pﬁedstavují hluboké bukové pralesy, a
je‰tû dal‰í, pro stﬁedoevropana velice
atraktivní, travnaté pásmo s kﬁovisky a
rozmanit˘mi skalními útvary. Odtud totiÏ
b˘vá nádhern˘, i kdyÏ vût‰inou oparem
rozostﬁen˘, v˘hled na azurové Jaderské
moﬁe s jeho nesãísln˘mi ãlenit˘mi ostrovy
a ostrÛvky.
Velebit je vápencové pohoﬁí opl˘vající
krasov˘mi jevy, pﬁedev‰ím závrty. Ty
vytváﬁejí reliéf území charakteristick˘
kuÏelovit˘mi propadlinami, propastmi a
úvaly, jeÏ nevedou nikam. Orientace v
takovém bujnû zarostlém terénu je proto
sloÏitûj‰í. Navíc turistické znaãení je tu
dosti úsporné a, pro na‰ince
rozmazleného
ãtyﬁbarevn˘m
ãeskoslovensk˘m
systémem
doplÀovan˘m rozcestníky a dal‰ími
ukazateli, podezﬁelé aÏ nedÛvûryhodné.

Poutník tu je odkázán na ãervenobílé
znaãky bez ãísla trasy, na nápisy na
stromech a balvanech, aÏ na v˘jimky se
nedozvíte nic o vzdálenosti, respektive o
délce pochodu, kter˘ máte pﬁed sebou.
To samo o sobû zaruãuje v ãlenitém
terénu, kde se stezka obãas ztrácí, obãas
je zatarasena spadl˘m stromem, ãasto
zarostlá travou a mladinou, dobrodruÏné
putování.
Znaãnou komplikací, opût v porovnání
s na‰imi pomûry ãesk˘mi a slovensk˘mi,
znamená velk˘ nedostatek vody. Na
vût‰inû území chybí potoky, ﬁíãky, tÛnû a
prameny. PﬁestoÏe ona lesnatá ãást
de‰Èov˘mi sráÏkami nestrádá, o ãemÏ
svûdãí i bujnost vegetace, voda se tu
rychle ztrácí kamsi do tajemného
podzemí. Samozﬁejmû si vybavíte
základní geologické znalosti, tedy cosi o

Chorvatské pohoří Velebit

propustnosti vápencové horniny, ale v
praxi je to ponûkud bizarní: neustále vám
pr‰í za límec, klouÏete po rozmáãené
hlínû, ãvachtáte promoãen˘mi pohorkami
v kaluÏích, ale napít se trochu pitné vody
to ani náhodou.
Kdysi tu Ïili lidé. ZÛstali po nich názvy
vesnic a osad na mapách. Ve skuteãnosti
v tûchto místech, kde se naivnû tû‰íte na
pár slov s domorodci a oãekáváte, Ïe si
vy‰kemráte alespoÀ pár dou‰kÛ
drahocenné tekutiny pro zahnání Ïíznû,
narazíte jen na ruiny kamenn˘ch staveb.
Pﬁipomíná to na‰e pohraniãí. Obyvatelé
v‰ak opustili domovy z vlastní vÛle nûkdy
v období po druhé svûtové válce. Ode‰li
za snadnûj‰ím Ïivobytím, tedy hlavnû do
z turismu prosperujících aglomerací na
pobﬁeÏí. Je‰tû tak mÛÏete odhadnout,
kde okopávali políãka a kam aÏ se

Foto: M. Petr

rozkládaly jejich pastviny. Sesbírané
kameny a malebné kamenné zídky
vinoucí se stránûmi a údolíãky jsou toho
stále svûdkem. Jsou ale i místa, kde po
nich zÛstalo z vesnické infrastruktury to
nejcennûj‰í. Ano, kamenné studny, ãi do
skály vytesané cisterny na zachytávání
vody. BohuÏel kvalita tekutiny k napití
povût‰inou neláká.
Pﬁíroda Velebitu je vysoce cenûna
botaniky, pﬁírodovûdci. Jak jiÏ naznaãeno,
vytváﬁí totiÏ pﬁedûl mezi kontinentální
faunou a flórou a pﬁírodním prostﬁedím
stﬁedomoﬁsk˘m. Bohatství a rozmanitost
druhÛ je toho dokladem. Vyskytuje se tu
ﬁada endemitÛ, které nenajdeme nikde
jinde na svûtû. Z ohroÏen˘ch velk˘ch
obratlovcÛ tu na‰el útoãi‰tû vlk, rys i
medvûd, na stezkách pak mÛÏete narazit
na zmiji rÛÏkatou a dal‰í zajímavé plazy,
vysoko nad vámi zakrouÏí orel nebo
dokonce, máte-li extra ‰tûstí, sup
bûlohlav˘.
Najdeme tu místa tak romantická, Ïe
staãí jen maliãko pﬁimhouﬁit oãi, a na sytû
zeleném koberci vyrostou rázem teepees
indiánské vesnice, na níÏ shlíÏí z prvního
pahorku na pozadí bûlostn˘ch skalnat˘ch
‰títÛ sám velk˘ náãelník ApaãÛ Vinetou.
I tahle nostalgie ãeského filmového diváka
tu mÛÏe dojít uspokojení. Právû v
nejjiÏnûj‰ím cípu hor, v kaÀonu Velké
Paklenice, se totiÏ nûkteré mayovky
natáãely.
KdyÏ tohle v‰echno projdete a stanete
u té slané ‰plouchající masy rozlévající
se aÏ k nejbliÏ‰ímu ostrovu, prostoupí
vás vzne‰en˘ pocit z vyvolení zahlédnout
a dot˘kat se zemského ráje. Prostoupí
vás pocit vdûãnosti za boÏí stvoﬁení, jehoÏ
krásu mÛÏeme zvlá‰tû zde, v
chorvatském Velebitu, cel˘m sv˘m tûlem
i celou svou du‰í velebit.
Miroslav Petr
Chorvatsko - ãerven 2008
***
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Pﬁed uzávûrkou
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Vãelárom rok vy‰iel.
Medu bude dosÈ
Banská Bystrica SME (âTK) - Poãasie
tento rok vãelstvám na Slovensku Ïiãilo a
domáceho medu by tak mal byÈ dostatok.
Vãelári e‰te pred ukonãením hlavnej
sezóny hlásili lep‰iu zná‰ku ako v
minulom roku.
Z jedného úºa doteraz najãastej‰ie
vytoãili okolo 40 aÏ 50 kilogramov sladkej
pochutiny. Aj preto sa pravdepodobne
nebudú meniÈ ani ceny medu, tvrdili
vãelári oslovení âTK.
“Tento rok je skutoãne nadpriemern˘.
Veºmi dobrá zná‰ka bola aj z repky aj z
agátu,” povedal vãelár Jozef Bariak z
firmy SlovBees vo Vígºa‰i. Podºa Du‰ana
Dedinského z Bratislavy sú zná‰ky veºmi
dobré, av‰ak niektor˘m vãelárom
vyhynulo cez zimu veºa vãelstiev a museli
ich na jar nahradiÈ. “Tí, ão mali po zime
rodiny, sú na tom veºmi dobre,” uviedol
v‰ak Dedinsk˘.
Zatiaº ão si vãelári pochvaºovali najmä
dobrú zná‰ku agátového a repkového
medu, mnoÏstvo medu z kvetov ovocn˘ch
stromov a lipy podºa nich bolo priemerné.
Spracovatelia zatiaº ponúkajú za med
podºa druhu a kvality od 40 do 70 korún
za kilogram, ão je rovnaká cena ako
vlani. Vãelári s men‰ím mnoÏstvom
vãelstiev preto ãasto rad‰ej ponúkajú
svoj med priamo zákazníkom pribliÏne
za dvojnásobnú cenu.
“Nemá zmysel predávaÈ obchodníkovi
agátov˘ med za 70 korún, keì v obchode
stojí aj ‰tvornásobne viac,” tvrdil vãelár
·tefan Gladi‰ z Fiºakova.
Spracovateºské firmy v‰ak niÏ‰ie ceny,
neÏ aké by chceli vãelári, odôvodÀujú
lacnej‰ím medom z dovozu a tlakom
obchodn˘ch reÈazcov. Na med privezen˘
zo zahraniãia sa v tomto roku spoºahla
napríklad firma SlovBees, ktorá podºa
Bariaka Ïiadny med od slovensk˘ch
vãelárov vykupovaÈ nebude.
Podºa niektor˘ch odborníkov v‰ak med
dovezen˘ napríklad z tropick˘ch krajín
nie je príli‰ kvalitn˘ a prítomnosÈ peºu z
exotick˘ch rastlín môÏe vyvolávaÈ u
niektor˘ch ºudí alergické reakcie. Iné
‰túdie naopak spochybÀujú kvalitu medu
od domácich vãelárov.
***

TV Barrandov
zaãne naostro vysílat
Praha-idnes-Nová ãeská televizní stanice
TV Barrandov, která vlastní licenci pro
nastupující zemské digitální TV vysílání
(DVB-T), odtajnila datum spu‰tûní
ostrého vysílání. Stane se tak 11. ledna
2009.
“Je to symbolické, protoÏe dva a devût
je dohromady jedenáct. Máme tak
pﬁenesenû datum sloÏené ze sam˘ch
jedniãek,” ﬁekl iDNES.cz mluvãí stanice
Janis Sidovsk˘.
“Vysílání zahájíme veãer zprávami, na
které naváÏe normální program,” uvedl
pﬁed ãasem Pﬁemysl Svora povûﬁen˘
ﬁízením programu. Termín startu byl
odtajnûn bûhem tradiãního veãírku
Barrandov Studios v rámci karlovarského
filmového festivalu na zámeãku Diana,
kter˘ patﬁí mezi náv‰tûvníky k
nejvyhledávanûj‰ím.
“Do startu vysílání na‰í plnoformátové
digitální televize zb˘vá od dne‰ní pÛlnoci
190 dnÛ,” oznámila pﬁedsedkynû
pﬁedstavenstva akciové spoleãnosti

Barrandov Televizní Studio Janka
Vozárová.
Veãírek se nesl v duchu filmu Amadeus
a dával najevo vlastnické propojení
tradiãní filmové spoleãnosti a nové
digitální televize. Nechybûly dobové
kost˘my ani provazochodci.
TV Barrandov je jednou ze ‰esti
televizních stanic, které získaly v dubnu
2006 po rok a pÛl trvajícím v˘bûrovém
ﬁízení licenci pro nastupující digitální
zemské vysílání (zkrácenû DVB-T).
Vinou následn˘ch soudních sporÛ ale
nové stanice o licence pﬁi‰ly, nárok na nû
získaly opût novelou mediálních zákonÛ,
která vstoupila v platnost letos v lednu.
TV Barrandov se zamûﬁí na mûstského
diváka od 30 let, pro kterého chce vysílat
komentované zpravodajství, netradiãní
zábavné poﬁady, evropské filmy a

dokumenty. Základ programu má tvoﬁit
vlastní tvorba, která se bude obsahem i
zpÛsobem zpracování li‰it od ostatních
komerãních televizí. Zaãne se natáãet na
podzim.
Televize se bûhem prázdnin pﬁestûhuje
do takzvaného Paláce zábavy se tﬁemi
ateliéry, news roomem, restaurací a
kanceláﬁemi. V plánu je i v˘roba
pÛvodního sitcomu, na jehoÏ námût
televize minul˘ t˘den vyhlásila
poptávkové ﬁízení.
Novou digitální televizi bude moÏné
naladit tﬁemi zpÛsoby - pﬁes satelit, settop-box a kabel. Vlastníkem Barrandov
TV je akciová spoleãnost Barrandov
Televizní Studio, která má více akcionáﬁÛ.
Majitelem nejvût‰ího poãtu akcií je
spoleãnost Moravia Steel, v níÏ má hlavní
slovo podnikatel Tomá‰ Chrenek.
***

Nová me‰ita v Calgary
Kanadsk˘ premiér Stephen Harper
slavnostnû otevﬁel nejvût‰í me‰itu v zemi,
která podle nûj pﬁedstavuje “umírnûnou
a laskavou tváﬁ islámu”. Mohutn˘ chrám
o rozloze 4500 ãtvereãních metrÛ byl
postaven v Calgary.
***

Nepochopení
Ve firmû se rozbije WC, na recepci pﬁijde
opraváﬁ a ptá se: „Tak kde je ten hajzl?“
Asistentka: „¤editel je na dovolené.“
„Ne, já myslím takov˘ ty dvû nuly.“ „Oba
námûstci jsou na jednání.“ „Ne, vy mi furt
nerozumíte, já jdu tam, co dûlají lidi hovno.“
„Jó,tak úãtárna je v pﬁízemí, marketing v
prvním, IT oddûlení v druh˘m.“
e-mail
***
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Mistrovství Evropy
nezklamalo
Málokdy se stane, Ïe v semifinále ME by
byla zastoupena muÏstva, která zastupují
ãtyﬁi hlavní evropské kultury: ·panûlsko
- starou katolickou Evropu, Nûmecko (s
v˘jimkou Bavorska) se hlásí vût‰inou k
evangelické tradici, pravoslavné Rusko
a posledním zástupcem byl tureck˘ islám.
Kromû obãasn˘ch symbolick˘ch modliteb
ãi kﬁiÏování to na hﬁi‰ti nebylo vidût. Hráãi
se k sobû chovali dÏentlmensky. Nevidûli
jsme fanatismus, hrálo se fair-play a
nakonec nejlep‰í muÏstvo zvítûzilo.
·koda, Ïe pﬁenos jednoho z
nejdramatiãtûj‰ích zápasÛ celého
‰ampionátu Nûmecko-Turecko 3:2 byl
nûkolikrát pﬁeru‰en a televizní diváci na
celém svûtû vidûli pouze ãernou
obrazovku. Asi by bylo v takovém pﬁípadû
lep‰í pustit závûr zápasu ze záznamu,
byÈ s pÛlhodinov˘m zpoÏdûním. Nabízí
se také otázka, jak je moÏné, Ïe pﬁi tak
‰piãkové sportovní akci, kdy je témûﬁ
moÏné k pﬁímému pﬁenosu pouÏít mobilní
telefón, nebyl k dispozici náhradní systém.
V druhém utkání zopakovalo ·panûlsko
své tﬁíbrankové vítûzství nad Ruskem,
jenÏe tentokrát to bylo 3:0. Finále tak
bylo soubojem Nûmecka se ·panûlskem.
O v˘sledku a vítûzství ·panûlska rozhodla
33. minuta, kdy Torres pﬁesprintoval
hrdinu semifinále Philipa Lahma a
pﬁehodil vybûhnuv‰ího brankáﬁe
Lehmanna. Bylo to snad poprvé, co
v‰echna utkání byla jiÏ dopﬁedu
vyprodána a závûreãn˘ zápas ve Vídni
sledovalo 51428 divákÛ.
***

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

Danforth Ave.
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Ossington Ave.

Bloor St. W

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

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

***
Toto ãíslo
na internetu v PDF
www.13.satellite1-416.com
www.13.zpravy.ca
***

Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.12.satellite1-416.com
www.12.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
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Jágr se rozlouãil s NHL
Zanechal za sebou jedineãnou stopu
Praha- iDNES.cz/bra-Ne o Stanley Cup,
ale o GagarinÛv pohár bude v pﬁí‰tí sezonû
bojovat Jaromír Jágr. S New Yorkem
Rangers se nejlep‰í hokejista ãeské
historie nedohodl na nové smlouvû,
nabídky ostatních t˘mÛ ho aÏ tolik
nezajímaly a vydal se tedy do ruského
Omsku, kde uÏ pÛsobil pﬁi v˘luce NHL v
sezonû 2004-05. Po osmnácti letech
zamával soutûÏi, která z nûj udûlal
superhvûzdu.
O tom, Ïe uÏ nebude oblékat dres
Rangers, bylo rozhodnuto prakticky v
kvûtnu, kdy byl newyorsk˘ t˘m vyﬁazen z
play-off. Obû strany sice hovoﬁily o zájmu
pokraãovat ve spolupráci, ale kdo umûl
poãítat, tomu bylo jasné, Ïe ze strany
klubu jde spí‰e o zdvoﬁilostní fráze.
Jágr byl pro Rangers do té doby zajímav˘
mj. tím, Ïe skoro polovinu gáÏe za nûj
platil
pﬁedchozí
zamûstnavatel
Washington. To by uÏ teì nepﬁicházelo v
úvahu. Generální manaÏer Glen Sather
navíc loni koupil za poﬁádn˘ balík penûz
útoãníky Scotta Gomeze a Chrise Druryho
a je logické, Ïe na nich teì musí stavût
t˘m. Navíc uÏ v únoru zv˘‰il kontrakt

brankáﬁi Lundqvistovi, dal‰í peníze
investoval do vylep‰ení obrann˘ch ﬁad
(6,5 milionu dolarÛ roãnû pro Reddena a
5 milionÛ na udrÏení Rozsívala). Jágr by
se tedy musel slevit ze sv˘ch finanãních
poÏadavkÛ.
Ale ne‰lo jen o peníze. Sather tﬁi roky
budoval t˘m okolo Jágra. Dotáhl mu do
kabiny ãeské parÈáky a Rangers se tﬁikrát
v ﬁadû dostali do play-off. Jednou vypadli
v prvním kole, dvakrát ve druhém. Po
pﬁedchozích hororech slu‰ná práce. Ale
pro muÏstvo v tomhle sloÏení to byl strop,
pﬁes kter˘ nebylo schopno pﬁejít. Pﬁi‰el
ãas zkusit to jinak. Proto konãí i Martin
Straka s Markem Malíkem.
Pro Jágra muselo b˘t docela poniÏující,
kdyÏ mu Sather od vyﬁazení z play-off
dával najevo, Ïe zase tak moc o nûj nestojí.
Pár t˘dnÛ se nejednalo, pak pﬁi‰ly na ﬁadu
sporadické telefonáty s agentem. Tento
t˘den Jágr sice odletûl do Ameriky - ale
vy‰lo by nastejno, kdyby zÛstal doma.
Rangers ﬁe‰ili jiné priority, nabídky
ostatních t˘mÛ mu zase nepﬁi‰ly zajímavé.
Tﬁeba Edmonton by Jágra jistû dokázal
skvûle zaplatit, údajnû nabízel 8 milionÛ

Nejmen‰í liga na svûtû
Zﬁejmû nepﬁekonatelného rekordu s nejmen‰í ligou na svûtû se podaﬁilo dosáhnout
v hokeji v b˘valé Nûmecké demokratické republice. Tamní liga se skládala z dvou
klubÛ, Dynama Berlin a Dynama Weisswasser. Obû muÏstva spolu sehrála deset
zápasÛ a vítûz se stal mistrem NDR. Z tûchto dvou muÏstev se pak sloÏil
reprezentaãní t˘m. TakÏe kaÏd˘ druh˘ hokejista byl reprezentantem.
Takovou minisoutûÏ pﬁipomíná kanadsk˘ Nutrilite Championship, kterého se
zúãastní tﬁi muÏstva: Toronto FC, Vancouver Whitecaps a Montreal Impact.
Zatímco Toronto hraje prestiÏní MSL, dva zb˘vající t˘my patﬁí do první divize v
United Soccer Leagues. Doposud se dívala muÏstva z MSL spatra na konkurenãní
vût‰í, ale chud‰í USL a pokud hráli v této soutûÏi je‰tû toront‰tí Lynx, pohybovala
se prÛmûrná náv‰tûva na utkání kolem dvou aÏ tﬁech tisíc. Lynx hráli v poslední dobû
své zápasy v pﬁedmûstí Toronta v Etobicoke na Centennial Stadionu a média se k
nim chovala ponûkud mace‰sky. Ke zmûnû do‰lo v loÀském roce, kdy novû vznikl˘
t˘m Toronto FC byl pﬁijat do tﬁináctiãlenné MLS.
SoutûÏ má typick˘ severoamerick˘ charakter. Nikdo nesestupuje a liga je rozdûlená
na dvû konference. A aby to nebylo jednoduché, tak ve V˘chodní konferenci hraje
sedm t˘mÛ, zatímco v Západní pouze ‰est. PﬁestoÏe v loÀském roce Toronto
skonãilo na posledním místû, jednalo se o úspû‰nou sezónu. Toronto dostalo
darem nov˘ pouze fotbalov˘ stadion, na kterém se hrálo i finále MS do dvaceti let.
Jako památka na tento zápas je v tiskovém stﬁedisku stadionu obrovská digitální
fotografie ãeského brankáﬁe Petra a dal‰í momenty z utkání Argentina-âeská
republika. Pﬁed zaãátkem loÀské sezóny bylo prodáno ãtrnáct tisíc permanentek a
témûﬁ v‰echna utkání byla vyprodána.
Letos si FC poãínali jiÏ mazácky a doma je‰tû v MLS neprohráli. Venku v‰ak
toront‰tí nehrají dobﬁe a tak jsou ve stﬁedu tabulky.
Kanada chce b˘t v‰ak zastoupena také v mezinárodních klubov˘ch soutûÏích.
Dlouhou dobu se hrál pouze Pohár mistrÛ evropsk˘ch zemí a jihoamerick˘ Pohár
osvoboditelÛ a vítûzové se pak utkali ve Svûtovém poháru. JenÏe o slovo se zaãala
hlásit i Afrika a Asie. Své zastoupení chce i CONCACAF, to jest zemû Stﬁední a
Severní Ameriky. A tak vznikla kanadská Nutrilite liga. Kanadsk˘ ‰ampión se tedy
utká 27. srpna a 2. záﬁí s nikaragujsk˘m mistrem o místo v prestiÏní CONCACAF
lize.
V kanadském mistrovství favorizované Toronto podle oãekávání vyhrálo v Montrealu
1:0 a zdálo se, Ïe má v‰e pod kontrolou. Aãkoliv v USL Montreal nevstﬁelil
Vancouveru ani branku, v kanadském mistrovství si to vynahradil a dvakrát vyhrál
2:0. To by nemûlo torontské FC nijak váÏnû za jeho cestou do Mezinárodního
fotbalu ohrozit, jenÏe ani pﬁes drtivou pﬁevahu v druhém poloãase si nedokázali
toront‰tí fotbalisté poradit s vynikajícím vancouversk˘m brankáﬁem Nollym a po
zbyteãném faulu Jima Brennana tﬁiatﬁicetilet˘ Martin Nash pﬁekonal z penalty
torontského brankáﬁe Grega Suttona. Pro nezasvûcené jen dodám, Ïe v‰ichni tﬁi
oblékají kanadsk˘ reprezentaãní dres.
Tak po ãtyﬁech zápasech má kanadská Nutrilite za sebou dvû tﬁetiny mistrovství a
nikde není napsáno, Ïe na mezinárodní scénû budou Kanadu zastupovat právû
toront‰tí FC z MLS. PﬁestoÏe kanadská liga je asi nejmen‰í na svûtû, málokde se
letí k ligovému zápasu pﬁes tﬁi ãasová pásma 4000 km a pokud bychom chtûli nazvat
zápas dvou sousedÛ Montrealu a Toronta jako derby, tak je to dál neÏ pﬁes celou
âeskou republiku. TakÏe v nejmen‰í lize na svûtû jednotliví úãastníci urazí ke dvûma
utkáním na cizím hﬁi‰ti vût‰í vzdálenost neÏ kter˘koliv ãesk˘ t˘m v tﬁicetikolovém
maratónu v Gambrinus lize. S prÛmûrnou vzdáleností 2250 km k jednomu ligovému
utkání venku je to pro zmûnu asi nejvût‰í liga na svûtû.
Ale‰ Bﬁezina-Toronto

dolarÛ. Ale k ãemu by mu to bylo? Stûhovat
se do Západní konference, do muÏstva,
které skoro nejvíce cestuje a nemá moc
velké ambice, do mûsta, kde panuje
nevlídná zima... A navíc pouze na rok. Byl
by jen kratochvílí nového majitele Katze,
jenÏ pﬁevzal klub a chtûl si poﬁídit dal‰í
drahou hraãku v podobû velké hvûzdy.
Po osmnácti letech se tedy Jágr louãí se
zámoﬁím. Trochu s rozpaky. Bez potlesku
tribun, bez koleãka pro diváky na
rozlouãenou, bez toho, aby si poslední
zápas náleÏitû uÏil. A o pár let dﬁíve, neÏ
si sám pﬁál. To nic nemûní na tom, Ïe mu
v historii NHL zÛstane vyhrazeno
jedineãné místo.
Îádn˘ Evropan tam nezanechal tak
v˘raznou stopu. Pûtkrát vyhrál kanadské
bodování, získal Hart Trophy jako
nejuÏiteãnûj‰í hráã soutûÏe, dvakrát slavil
Stanley Cup, drÏí dvanáct rekordÛ. S 1599
body je devát˘ nejproduktivnûj‰í hráã
historie, mezi stﬁelci mu s 646 góly patﬁí
dvanáctá pﬁíãka. Kdyby nemusel pÛldruhé
sezony vynechat kvÛli v˘lukám soutûÏe,
mohl se jednou stát v poãtu bodÛ
historickou dvojkou za Waynem
Gretzk˘m...
Co JágrÛv odchod do Omsku znamená
pro ãesk˘ hokej? Rozhodnû ústup ze
slávy, ãtyﬁi t˘dny po Dominiku Ha‰kovi se
louãí s NHL dal‰í legenda. âesk˘ hokej
pomalu zaãíná vyklízet své pozice v elitní
soutûÏi. Do Evropy se vracejí i Ruãinsk˘,
V˘born˘, Va‰íãek, RachÛnek, zﬁejmû
Straka. Pﬁed rokem ode‰li âajánek a
Nedvûd. Na nejlep‰í léta jen vzpomínají
Eliá‰ s Hejdukem, ke konci se pomalu
ch˘lí Holíkova kariéra... Jedna skvûlá
generace je na odchodu. Za ní narostla
citelná mezera.
Naopak NHL se s Jágrov˘m odchodem
vyrovná celkem lehce. âesk˘ útoãník je
sice nejvût‰í hvûzdou, která se nechala
zlákat do novû zaloÏené Kontinentální
ligy, ale dal‰í elitní hráãi jej následovat
nebudou. NHL je stále jen jedna, i kdyÏ
dolar klesne je‰tû hloubûji. Ostatnû i pro
Jágra byl Omsk aÏ druhou variantou. NHL
letos proÏila nejlep‰í play-off za poslední
roky, pﬁi finále Detroit-Pittsburgh stoupala
televizní sledovanost, byl k vidûní skvûl˘
hokej, rostou jí nové hvûzdy.
Ruské kluby tedy mohou chrastit penûzi,
jak chtûjí, ale na zámoﬁské stranû zÛstává
prestiÏ a tradice. Vyhrát Stanley Cup a b˘t
zapsán na stejném poháru, kter˘ vyhráli
Orr, Gretzky nebo Howe - to je pocta k
nezaplacení. Proto i nadále budou do
Ruska odcházet pﬁeváÏnû domácí
hokejisté, kteﬁí v NHL pﬁíli‰ neuspûli, nebo
hráãi druhého ãi tﬁetího sledu. Jágr zÛstane
v˘jimkou. Rok 1972, kdy pﬁíchod Bobbyho
Hulla pﬁívábil do konkurenãní WHA i dal‰í
skvûlé borce, se opakovat nebude.
A jeden paradox na závûr: I kdyÏ dal Jágr
vale zámoﬁskému hokeji, zﬁejmû se tím
zv˘‰ila ‰ance, Ïe se v Kanadû je‰tû jednou
ukáÏe. Ne v NHL, ale na olympijském
turnaji ve Vancouveru 2010. Tedy uÏ za
pÛldruhého roku. K národnímu t˘mu pﬁi‰el
jako trenér Vladimír RÛÏiãka, s nímÏ si
Jágr rozumí. A v Rusku bude mít pﬁeci jen
o nûco ménû nároãn˘ program neÏ v
zámoﬁí. To jsou dva dost zásadní dÛvody,
aby se fanou‰ci mohli tû‰it na jeho
reprezentaãní comeback. “MoÏná se
uvidíme ve Vancouveru 2010,” ﬁekl vãera
Jágr i na rozlouãenou reportérovi agentury
Canadian Press.
***

