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âtyﬁi letní zastavení

Do Toronta zavítal pražský soubor Rolnička. Vlevo: sbormistr Karel Virgler, vpravo: B. Martinů: Vynášení smrti.

Zastavení první
KdyÏ jsem byl mlad‰í, obãas se mi stalo, Ïe jsem sáhl po
kníÏce, kterou jsem jiÏ dávno pﬁedtím pﬁeãetl a zaãal ji ãíst
nûkde od prostﬁedku a musel jsem ji doãíst. âím jsem
star‰í, tím je ménû ãasu, ale v minul˘ch dnech jsem se
chtûl kouknout jen na kousek Antonioniho filmu Zvût‰enina.
Zajímalo mne, jak bude film vypadat na DVD. JenÏe
jakmile se film objevil na obrazovce, uÏ jsem od nûj
neodtrhl oãi a musel ho sledovat aÏ do konce. Jedná se o
nejvût‰í filmovou roli herce Davida Hemmingse, kter˘
zemﬁel na infarkt v 62 letech v roce 2003 pﬁi natáãení v
Rumunsku. Byl zároveÀ vynikajícím hudebníkem a dokonce
spolupracoval i s takov˘mi hvûzdami jako byla Marlene
Dietrich, David Bowie a s nûkter˘mi ãleny skupiny the
Byrds.
Antonioni si zvolil pro svÛj film pﬁíbûh fotografa, kter˘
vlastnû neví co se sebou a se sv˘m talentem a kter˘ si
zároveÀ neuvûdomuje svoji osamûlost. Víc neÏ lidmi je
fascinován vûcmi. Tﬁeba i bezcenn˘mi krámy ve vete‰nictví
jako je vrtule od letadla. Fotografuje intuitivnû, tam kde
tu‰í, Ïe by se mohlo nûco neobvyklého stát, aÈ je to
fotografie holuba na ulici anebo neobvykl˘ pár v parku.
Nemá rád naaranÏované komerãní fotografie.
Snad nejsilnûj‰ím momentem filmu je okamÏik, kdy k
nûmu pﬁijdou dvû dívky (jednou z nich je francouzská
hereãka Jean Birkin) a dochází k erotické scénû. Ve stejn˘
okamÏik v‰ak spatﬁí na stûnû zvût‰eninu fotografie, která
odhaluje vraÏdu. Tento existenciální záÏitek je silnûj‰í neÏ
v‰echny freudovské teorie. Erotick˘ záÏitek se odkládá:
„Tomorrow!“ Silnûj‰í je touha po sdûlení.
Zbytek filmu je hledáním osamûlého ãlovûka, hledáním
partnera, hledáním pochopení, hledáním nûkoho, komu
by se bylo moÏné svûﬁit, ale takov˘ ãlovûk neexistuje.

ZÛstává jen samota, která je obãas naru‰ena hudbou v
noãním klubu, kdy dochází k chvilkové komunikaci pﬁi
hudbû skupiny The Yarbirds. Kytarista pﬁi svém vystoupení
rozbíjí kytaru. Publikum s ním komunikuje. Diváci se vrhají
po zbytcích hudebního nástroje. Hemmings je v této
honbû za fety‰emi nejlep‰í a i tentokrát zvítûzí, ale ve
stejném okamÏiku si uvûdomí, Ïe vûci jsou bez vztahu k
události bezcenné.
KdyÏ vyjde na ulici, zahodí zbytek kytary a chodec, kter˘
si nástroje v‰imne si ho prohlédne a ponechá ho opût leÏet
na chodníku.
V závûru filmu se fotograf vrátí do parku. Mrtvola je
odstranûna. VraÏda se nestala. Pﬁíbûh, kter˘ se mu stal je
neskuteãn˘, neviditeln˘, nepolapiteln˘ jako tenisov˘ míãek,
s kter˘m skupina mimÛ hraje na tenisov˘ch kurtech. Tento
prorock˘ film byl natoãen v roce 1966.
Nedávno do Toronta pﬁijela skupina mlad˘ch lidí sbírat
materiály o emigraci. KdyÏ jsem se jich zeptal, jestli
nechtûjí vûdût nûco o dobû normalizace, odpovûdûli, Ïe je
zajímá emigrace pﬁed rokem 1968. Svût, kter˘ zde byl
pﬁed padesáti léty je natolik vzdálen˘, Ïe stojí za to, aby se
jím zab˘vali. Svût pﬁed ãtvrt stoletím je nûco jako neviditeln˘
tenisov˘ míãek, kter˘ stále poletuje mezi lidmi, ovládá je,
oni podle nûj reagují, ale je obtíÏné ho zachytit. Je obtíÏné
ho zvednout ze zemû a hodit ho zpátky na tenisov˘ kurt.
Do jaké míry hovoﬁí Zvût‰enina k mlad˘m lidem, kteﬁí
znají uÏ jen digitální fotoaparáty v dobû, kdy tisíce fotek
nedûlá pouze excentrick˘ fotograf, ale kaÏd˘ turista ve
vûku od pûti do devadesáti let a na digitální obrazovce si
snímky mÛÏe zvût‰it, jak chce. Problémem je, Ïe na‰e oko
jiÏ ztratilo citlivost vidût detaily, které odhalují pro Ïivot
dÛleÏité skuteãnosti.
***

Foto: M. Gabánková

Zastavení druhé
O souboru Rolniãka jsem nikdy pﬁed koncertem v kostele
sv. Václava nic nesly‰el, coÏ není chybou tohoto souboru.
KdyÏ jsem pﬁi‰el minulé úter˘ na koncert tohoto souboru,
pﬁekvapilo mne jak je velk˘ a Ïe se jedná jak o dûti, které
zaãaly nedávno chodit do ‰koly, tak i o ty, které uÏ se ‰kolní
docházkou zﬁejmû skonãily. Nejen to, ale Ïe pﬁevládala
dûvãata, zatímco chlapcÛ bylo asi jen pût. Dal‰ím
pﬁekvapením byl rozmanit˘ repertoár. Kromû klasiky jako
byl Dvoﬁák a Smetana se mi líbila Lesní studánka, kterou
zhudebnil na text J. V. Sládka J. B. Foerster. Skuteãnû s
radostí dûti provedly Vyná‰ení smrti od Bohuslava MartinÛ.
Pﬁi tom byl cítit stesk tohoto exulanta po Vysoãinû a po
okolí Poliãky.
Z klasiky zaznûlo i skvûlé Boycovo Alleluja. Pﬁi
Gershwinovû Summertime, jsem si vzpomnûl na mladého
Vladimíra Mi‰íka a musím pﬁiznat, Ïe se mi to líbilo stejnû
jako pﬁed ãtyﬁiceti léty. Asi je to nadãasové, stejnû jako
spirituál Swing Low Sweet Chariot, kter˘ se stal v roce
2003 hymnou anglick˘ch ragbistÛ. ·koda jen, Ïe pro
sólov˘ zpûv nezbylo více místa. Zato zbyl ãas na tanec a
na hudební nástroje, které dûti rovnûÏ perfektnû ovládaly.
Asi osmdesát posluchaãÛ v kostele svatého Václava
vidûlo skupinu dûtí, které mají rády hudbu. MoÏná, Ïe z
nich vyrostou takové hvûzdy jako je Eva Pilarová, která
snad také zaãínala v podobném sboru, aspoÀ jsem to
kdysi ãetl na nûjakém jejím elpíãku.
Kromû farnosti sv. Václava, která poskytla zdarma
místnost, je nutné podûkovat i ãlenkám torontské odboãky
âSSK Radmile Locherové a Barunce Sherriffové, které
tento záÏitek pﬁipravily.
***
Pokračování na str. 3
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. KaÏd˘
je srdeãnû vítán. Zaãátek nedûlních
bohosluÏeb je v 10:00. Rev. Ján Banko.
Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze 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: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, 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: Jiﬁí Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: V
záﬁí.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: V záﬁí.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: V
záﬁí.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
Bude oznámeno.

Zemﬁela 7. ãervence 2008 ve Slaném ve
vûku 83 let. Na‰e cesty se tﬁikrát proÈaly:
Poprvé v tﬁicát˘ch letech ve Slaném, kde
Vlasta Provazníková, o dva roky mlad‰í
neÏ já, chodila pár let do stejného
gymnázia jako já (také tam chodila
Jaru‰ka Pletichová, pozdûji provdaná
Opﬁátková - jak jsme ji znali v Torontu která zemﬁela letos na jaﬁe). Ze Slaného
se na Vlastu pamatuji jen matnû, snad i
proto, Ïe z kvarty pﬁe‰la na obchodní
akademii. Potom ode‰la do Austrálie,
kde se provdala za prof. Franti‰ka
Scheybala, svého uãitele na slánské

akademii. O pár desítek pozdûji pﬁesídlila
s manÏelem a synem na dal‰í, tﬁetí
kontinent, do Kanady.
Vlasta byla krásná, vysoce inteligentní a
podnikavá Ïena, která poznala sladkost
i hoﬁkost bytí. V Kanadû, kde nakonec
ztratila manÏela i syna (smrt syna ji skoro
zabila), zanechala hlubokou stopu. Ve
jménu svého syna v torontské univerzitní
knihovnû (Robarts Library) zaloÏila a
finanãnû zajistila oddûlení, které se
soustﬁeìuje na knihy o âeskoslovensku
a âeské republice. Toto oddûlení dnes
uÏ má pﬁes 20 000 svazkÛ. V nejvy‰‰ím
poschodí Robartsovy knihovny je po jejím

Upozronûní
DrÏitelé kanadsk˘ch pasÛ, nepotﬁebují pﬁi krátkodobé náv‰tûvû
âeské republiky ãeská víza.
DrÏitelé ãesk˘ch pasÛ potﬁebují od 14. 7. 2009 k náv‰tûvû Kanady
kanadské vízum, které jim vydá kanadsk˘ konzulát ve Vídni.
Adresa: Canadian Embassy, Laurenzerberg 2, 1010 Vienna
Tel.: +43 (1) 531-38-3000, Fax: +43 (1) 531-38-3321
Email: vienn@international.gc.ca
Otevﬁeno: Pondûlí - pátek: 08:30 - 12:30 a 13:30 - 15:30

âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

August 6, 2009
synovi pojmenovaná pﬁedná‰ková síÀ,
symbolicky otevﬁená prezidentem
Václavem Klausem pﬁi jeho torontské
náv‰tûvû, bûhem které mu byl udûlen
ãestn˘ doktorát. Vlasta na Torontské
univerzitû zaloÏila stipendium a vûnovala
vût‰í dary jedné (a snad i více)
nemocnicím. A vydala rozko‰nou kníÏku
“Patri‰ka ze Slaného”, ve které popisuje
své radostné mládí a která je vyznáním
lásky a obdivu k otci.
Po tﬁetí jsme se setkali - uÏ jen dopisy po jejím návratu do âeské republiky.
(Dohodnuté setkání zamezila jedna z
tûch malichern˘ch pﬁíãin, které vládnou
na‰im ÏivotÛm.) S jejím odchodem (a s
odchodem Jaru‰ky Pletichové) ode‰lo
kus mého mládí. Vlastinou smrtí se
uzavﬁel Ïivot, poznamenan˘ tragédií, Ïit˘
stateãnû a poctivû. âest její památce.
Josef âermák
(Urna s jejím popelem bude uloÏena do
rodinné hrobky v Kanadû.)
***—-

Zomrel Miroslav
Dobrovodsk˘
Posledn˘
a dlhoroãn˘ riaditeæ
ãeskoslovenského a slovenského
vysielania Hlasu Ameriky zomrel 23. júla
2009 v meste Washingtone. Známy a
re‰pektovan˘ novinár, ktor˘ pôsobil vo
viacer˘ch bratislavsk˘ch redakciách sa

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a 169)
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 a169)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

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

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

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 Publications
Assistance Program of the Department of Canadian
Heritage toward our mailing costs.

narodil v Îiline 23. augusta 1939. Bol
známy aj ako hudobn˘ textár a prekladateæ
piesní z angliãtiny, najmä speváãke Zuzke
Lomskej. Po okupácii vojsk Var‰avskej
zmluvy v roku 1968 emigroval na Západ.
V emigrácii na americkom kontinente
pôsobil najprv v Kanade Radio Canada
International v Montreale a potom od
roku 1978 vo Washigtone D.C. vo
vysielaní Hlasu Ameriky aÏ do jeho
ukonãenia. Prihováral sa k poslucháãom
menom Miroslav Oravec. Na tvorbe
vysielacích programov spolupracoval s
redaktorom Jánom StredÀansk˘m a
svojim
dlhoroãn˘m
priateæom,
slovensk˘m historikom, profesorom
Miroslavom J. Liãkom. Príãinou úmrtia
bolo prasknutie aorty. (L. Kozák)
Miro Dobrovodsk˘ obãas pﬁispíval i pro
na‰e noviny. Velice ãasto zasílal emailové informace a zprávy. Mûl smysl
pro humor a jeden z jeho posledních emailÛ z 20. ãervence 2009 byl:
Pristane Ján Slota so svojou jachtou v
Monaku. V knieÏacom jachtarskom klube
si objedna ranajky. Lízne si z kaviaru a
hovorí tlmoãnikovi:
„JoÏo, ty k…, noÏe mi e‰te objednaj z tej
slanej marmelády.“ (abe)
***
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âtyﬁi letní zastavení
Pokračování ze str. 1

Toronto
Czech &Slovak Institutions
Od roku 1995

Zastavení tﬁetí
Tento t˘den zaãala fotbalová liga. V sobotním
utkání Slavia-Mladá Boleslav nejlep‰í hráã na
hﬁi‰ti Jaroslav âern˘ za stavu 0:1 v 78. minutû
upadl. Následoval pﬁím˘ kop, z kterého Marek
Jarolím vyrovnal. Z televizního zábûru nebylo
vidût, jestli to byl faul nebo nebyl. Po zápase,
kdyÏ Jaroslav âern˘ pﬁebíral cenu za
nejlep‰ího hráãe utkání, se ho televizní reportér
na to zeptal. Po chvilce váhání dostal
následující odpovûì: „Myslím, Ïe v‰ichni vidûli,
Ïe jsem upadl sám. Nebudu pﬁece ﬁíkat, Ïe
mû ten hráã fauloval, kdyÏ to Ïádn˘ faul
nebyl.“
Událost, která budí rozpaky. Byly doby, kdy
brankáﬁi sportovnû pﬁiznali teãovan˘ míã, ale
jiÏ dlouho jsem takové gesto nevidûl. Jaroslav
âern˘ se mohl z podobné otázky velice lehce
vykroutit slovy: „No comments!“ Nebo
oblíben˘m: „Vidûli jste sami!“ Jako fotbalista
si zkomplikoval Ïivot. Teì, kdyÏ mu tﬁeba i
pﬁerazí nûkdo nohu, tak to rozhodãí pro jistotu
nepískne.
Jistû nebylo to fair-play. Filmovat se nemá,
ale copak nesly‰íme od televizních
komentátorÛ v˘roky jako taktick˘ faul, ãi mûl
ho zastavit i za cenu ãervené karty, vÏdyÈ
chybûlo jiÏ jen pÛl minuty do konce zápasu.
Na druhou stranu, kter˘ fotbalista nebo
hokejista nikdy nic nenafilmoval, aÈ hodí
kamenem, ale je jen pár z nich, kteﬁí se k tomu
dokázali pﬁiznat a nejhor‰í lháﬁi jsou ti, kteﬁí
sv˘m vlastním v˘myslÛm uvûﬁí. Skuteãnou
tragédií by bylo, kdyby Jaroslav âern˘ uvûﬁil
tomu, Ïe byl faulován a pak to obhajoval.
Urãitû by mu to pﬁineslo ménû problémÛ. Na
druhou stranu udûlal krok k tomu, aby mûl
povûst ãlovûka, kter˘ nelÏe a takov˘ch lidí je
dnes jako ‰afránu.
***

Zastavení ãtvrté
Pﬁed ãasem kázal v âeskoslovenském
baptistickém kostele faráﬁ Edmund Bauer.
Podstatou jeho kázání bylo, Ïe UkﬁiÏování
bylo jedineãnou historickou událostí, která se
nikdy neopakuje. V‰echny pokusy o reprízu,
rÛzné pa‰ijové hry jsou pohanstvím, které
nás odvádí od skuteãnosti vzkﬁí‰ení. Vzpomnûl
jsem si na knihu Nikose Kazantzakise Kristus
znovu ukﬁiÏovan˘. Podle této knihy sloÏil i
Bohuslav MartinÛ ¤ecké pa‰ije.
Jedná se beze sporu o vynikající umûlecká
díla, ale Bohuslav MartinÛ narozdíl od literární
pﬁedlohy se vyhnul tomu, Ïe se jednalo o
opakování historické skuteãnosti. Nejde o
znovu ukﬁiÏování, ale jde o jin˘ samostatn˘
pﬁíbûh. Nedávno jsem o tom hovoﬁil s jedním
znám˘m a musel jsem mu dát za pravdu. Asi
bychom i my mûli pouÏívat u pomníku na
Masaryktownu pﬁesnûj‰ího oznaãení Pomník
obûtem komunismu, místo názvu
ZnovuukﬁiÏovan˘.
Ale‰ Bﬁezina
***—-

Kalendáﬁ
8. 8. (so)
Letní sokolské hry
Kitchener-St. Jacobs
***
15. 8. (so)
Slovensk˘ jarmok
Letovisko Koliba
1720 Barbertown Rd.
Streetville
***
12.9. (so)
Veãeﬁe a registrace Sokola Toronta
Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
13.9. (ne) 17:00
Tatiana Polovãiková a Jaroslav Dvorsk˘
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
***
16.9. (st.) 20:00
Zaãátek nové sokolské sezóny pro dospûlé
George Harvey Colegiate Institute
1700 Keele St.
***
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Jediná prodejna ãesk˘ch knih v Ontariu - zasílame po‰tou
Ceny knih jsou na‰í vizitkou.
âTENÍ NA PRÁZDNINY - NOVINKY:
Ota Ulã (Slasti plavby...) - Ondﬁej Such˘ (...Franti‰ek Nepil) - Iva Herãíková
(Dám si to je‰tû jednou)- Iva Pekárková (Sloni v soumraku) Ivanka Devátá (V oblaku desinfekce)
VELK¯ V¯BùR K¤IÎOVEK!!!

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.
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:
18 King Street West, Suite 1203
Toronto, ON M5C 1C4
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny 31. 7. 2009 v 03:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
27. 8. 2009
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Toronto

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

Michael Eisner,
RMT, CDT
and

Practitioners of

Integrated Mecine Clinic
Provide the Following Medical
Services
Massage Therapy, Manual
Lymphatic Drainage (CDT), Hot
Stone Massage
Naturopatie, hypnotherapie,yoga,
qigong
aromatherapie, chiropraxe,
akupunktura, reflexologie,
psychoterapie a
programy pro dûti s ADD, ADHD,
postraumaticky stres,
zdravá tûlesná váha, etc.
Nûkteré soukromé poji‰Èovny kryjí
vybrané léãby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail
rmt-yyz@integratedmedicine.ca
www.integratedmedicine.ca

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

Tri dni
Toto leto sa v Toronte akosi roztrhlo
vrece s rozliãn˘mi národnymi dÀami.
MoÏno je to tak kaÏd˘ rok, ja som si to
v‰ak uvedomil aÏ poãas tohto, nie príli‰
horúceho leta. Väã‰ina ºudí potrebuje
niekam patriÈ, jednoducho sa zaradiÈ.
Neviem, ãi je to dobre, alebo zle, ale je to
tak. MôÏe to byÈ cirkev, lokálna komunita,
alebo národnosÈ.
Tri národne dni aktuálne pre na‰incov.
âeskoslovensk˘, vlastne âesk˘ a
Slovensk˘ deÀ na Masaryktowne,
Slovensk˘ deÀ v Slovenskom parku v
Mississauge a ìaº‰í Slovensk˘ deÀ v
Chorvátskom parku v Miltone. V‰etky tri
údajne tradiãné. O Masaryktowne viem
odkedy som v Kanade. Odohráva sa
vÏdy pribliÏne v rovnakom ãase (okolo
Canada Day 1 júla) a na rovnakom mieste.
O Slovensk˘ch dÀoch toho priveºa
neviem, ão je buì moja chyba, alebo
nedostatok propagácie. Na v‰etk˘ch
troch som sa toho roku zúãastnil.
âesk˘ a Slovensk˘ deÀ bol upr‰an˘, ão
dosÈ drasticky ovplyvnilo náv‰tevnosÈ.
V‰etko sa odohrávalo v miestnej krãme a
na nar˘chlo zakrytej terase. Pri dobrej
strave a dobrej muzike. Ako zvyãajne.
Neoãakávan˘m prekvapením bola
skupina Ulica. Slovenskí hráãi spolu s
kanadsk˘m bubeníkom hrali zmesku
piesní od Hammela cez Modus a Elán aÏ
po Rolling Stones. Cekom príjemne
rozvírili stojate vody torontskych
krajansk˘ch kapiel. Napriek poãasiu,
vydarená akcia.
Slovensk˘ deÀ v Mississage sa
nevyznaãoval vôbec niãím. MoÏno zlou
stravou, slabou, takmer nijakou
náv‰tevnosÈou a zvlá‰tnou novinkou,
ktorú som sa tam od rodákov dozvedel,
Ïe organizácia, ktorá tento deÀ
organizuje, ba dokonca vlastní
neudrÏiavan˘ park, kde táto akcia
prebehla, nepriberá nov˘ch ãlenov. Nikto
mi to nebol schopn˘ potvrdiÈ, alebo
vyvrátit. ·koda.
Na druh˘ Slovensk˘ deÀ v Miltone som
zavítal okolo obeda. ªudí neúrekom. Bol
som jeden z posledn˘ch ‰Èastlivcov,
ktor˘m sa e‰te u‰li bryndzové halu‰ky.
Dokonca so slaninou. Neskor‰ím
jedákom uÏ len bez slaniny a e‰te neskor‰í
zostali hladní. E‰te pred zaãiatkom
programu. Jedlo dobré, av‰ak zúfalo
málo. PribliÏne o ‰tvrtej boli len lango‰e,
ak ãlovek bol ochotn˘ stráviÈ ãajsi hodinu
v rade. Ináã ºudová veselica. OpäÈ ma
zaujala skupina Ulica, ktorána pódiu
vystriedala Mira Letka, stálice
slovensk˘ch zábav, so svojou nudnou
zmie‰aninou ºudov˘ch odrhovaãiek. To
v‰ak je vec vkusu. Myslím si, Ïe mlad‰í
náv‰tevníci DÀa uvítali Ulicu. Hrajú v
zostave Roman Sege‰, kapelník, sólová
gitara a spev, Mário Hrapko, doprovodná
gitara a spev, Milan Hurvay, basová
gitara, Vuc Hansson, bicie, Andre
Rodriquez,
klávesy,
(ten
na
Masaryktowne buì nebol, alebo ja som
si ho nev‰imol), Jarka Hrapko, spev.
ManaÏérom skupiny je Ján Kosiba. Ak
vydrÏia e‰te nejak˘ ãas pokope, máme
sa na ão te‰iÈ.
Napriek tomu, Ïe toto podujatie
organizoval 1 Zbor Kanadskej slovenskej
ligy, neboli tam nijaké xenofobické
náznaky slovenskej v˘nimoãnosti,
prípadne odvolávky na prv˘ Slovensk˘
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‰tát dr. Tisu. To pote‰ilo. Menej uÏ pote‰ila
celostránková informácia v insitnom
periodiku Kanadsk˘ Slovák, ktor˘ som
obdrÏal pri platení vstupného na túto
akciu. Informácia, alebo reklama má
informovaÈ, prípadne propagovaÈ.
Stránka má, nevedno preão veºk˘ titulok
QUO VADIS TORONTO. Bez otáznika,
hoci je to otázka. Hneì pod t˘m je
podtitulok “Slovensk˘ dom - miesto kde
má kaÏd˘ slovák dvere vÏdy otvorené.
Odhliadnúc od toho, Ïe tam ch˘ba ãiarka
a Slovák sa väã‰nou pí‰e s veºk˘m S, je
to pomerrne bezobsaÏná informácia.
V‰eobecné formulácie o prospe‰nosti
novovzniknutej in‰titúcie, podpísané
Pavlom DÏaãkom a Richardom ·tilichom,
(obaja majú titul direktor) nehovoria vôbec
niã. Krkolomn˘ zvrat piliere mandátu
slovenského domu skôr odpudzuje, ako
priÈahuje. A tak by som mohol pokraãovaÈ
a rozoberaÈ vetu po vete. Naão. Máloktorá
je zmysluplná. BohuÏiaº, napriek tomu,
Ïe som spomínan˘ elaborát preãital
niekoºkokrát, nedozvedel som sa, ãi
Slovesk˘ dom je konkrétna budova, ktorá
má adresu, prípadne telefón, alebo in˘
spôsob kontaktu. MoÏno preto, Ïe cel˘
tento projekt presahuje moju inteligenciu.
TakÏe tak.
Ivan Zná‰ik
***

Veãer opery

Ján Vaculík, Juraj Somorjai, Heidi Breier,
Kathryn Knapp, Taras Chmil, Alex Sokol
(piano) - a také Antonín Dvoﬁák

V sobotu veãer 18. ãervence 2009 se v
Morningside-High Park Presbyterian
Church v Torontu konal jeden z tûch
kouzeln˘ch veãerÛ, na které rádi
vzpomínáme i po letech: veãer operních
árií, organizovan˘ slovensk˘m barytonem
Jánem Vaculíkem. Kanadû se Vaculík
pﬁedstavil v chorvatské opeﬁe Nikola
Subiã Zrinski v provedení Royal Opera
Canada. O ãtyﬁi roky pozdûji se stal
ãlenem Canadian Opera Company
(COC) a zpíval v jejích inscenacích
Wagnerova cyklu NibelungenÛv prsten,
Janáãkova Z mrtvého domu a v
Prokofjevovû opeﬁe Vojna a mír. Mimo
COC Vaculík vystoupil v operách La
Boheme, Don Giovanni (zpíval titulní roli),
Figaro a jin˘ch, byl hostem i úãinkujícím
v programu Concert Lobby na Classical
96,3 FM v prezentaci ãeské a slovenské
hudby, absolvoval nûkolik turné po
Nûmecku s Festival Ensemble Stuttgart
s dirigentem Helmuthem Rillingem,
vystoupil s Orchestrem Ko‰ické státní
opery, na turné âíny s dvûma kanadsk˘mi
sopranistkami zpíval v pûti mûstech. V
blízké budoucnosti vystoupí v inscenaci
Othella a na koncertech v Nûmecku,
Slovensku, Kanadû a USA.
V posledních dvou letech se Vaculík v
Torontu mnoho nezdrÏel, ale pﬁedtím
jsme ho ãasto vidûli (a sly‰eli) na
slovensk˘ch i ãesk˘ch (oba jazyky
perfektnû ovládá) krajansk˘ch podnicích.
Za ty dva roky jeho hlas vyzrál i znûÏnûl,
jeho zjev i jeho pohyby na‰ly muÏnûj‰í
eleganci, herec v nûm vydoloval z Ïivota
nové polohy, lidsky vyrostl do pokory lidí,
kteﬁí vûdí, Ïe jim bylo mnoho dáno.
Vzpomínal jsem na jiného Jana, Jana
Rube‰e, ve Vaculíkovû vûku. A myslím
si, Ïe jestli se ‰tûstûna k nûmu neobrátí
zády, najdeme v tomto mlad‰ím Jánovi
hodného nástupce Jana Rube‰e.

Program 18. ãervence zahájil písní M.S.
Trnavského Keby som bol vtáãkom.
Bûhem programu jsme ho sly‰eli je‰tû
ãtyﬁikrát: s Heidi Breierovou a Katie
Knappovou v árii z Mozartovy opery
Cosi Fan Tutte, s Tarasem Chmilem v
Bizetovû Lovci perel a sólovû v árii z
Verdiho opery Don Carlos a ve Figarovû
árii z Mozartovy Figarovy svatby. Po
skonãení programu nás s ostatními
zpûváky okouzlil v kvartetu (slouÏí-li mi
dobﬁe pamûÈ) z Rigoleta.
Sopranistku Heidi Breierovou jsme
sly‰eli v árii z Belliniho Normy, v nádhernû
zazpívané Rusalãinû árii Mûsíãku na nebi
hlubokém, s Kattie Knappovou a Janem
Vaculíkem v árii z Cosi Fan Tutte a s
Vaculíkem, Knappovou a Chmilem v
kvartetu z R igoleta. Edmontonská
rodaãka Breierová zpívala s operními
spoleãnostmi ve Vancouveru, Calgary,
Edmontonu a s Kanadskou operní
spoleãností, je autorkou (a hvûzdou)
jednoaktové hry Second Leap a vlastního
sólo kabaretu.
Kathryn Knapp, absolventka Torontské
operní ‰koly a majitelka v˘razného
mezzo-sopránového hlasu, mûla jako
studentka pﬁíleÏitost vystoupit v ﬁadû oper,
vãetnû Brittenovy Îebrácké opery. S
Vaculíkem a Chmilem zpívala i v jin˘ch
operách, na pﬁíklad Vojna a mír. Na
koncertû 18. ãervence se pﬁedstavila árií
z Massenetovy opery Le Cid a pozdûji v
programu vyvolala bouﬁi potlesku v
Habaneﬁe z Bizetovy Carmen. S Katií
Knappovou nás roznûÏnila v Barcarolle z
Offenbachov˘ch Hofmanov˘ch povídek
a s Breierovou, Vaculíkem a Chmilem ve
zmínûném kvartetu z Rigoleta.
V˘born˘ torontsk˘ tenor ukrajinského
pÛvodu Taras Chmil si jako první
pﬁíspûvek zvolil árii z Mozartovy opery
Cosi Fan Tutte, ukrajinskou lidovou píseÀ
Ru‰nyãok, s Vaculíkem zazpíval árii z
Bizetovy opery Lovci perel. Bûhen studií
kompozice na York University Chmil v
sobû objevil ctiÏádost stát se operním
zpûvákem a na ‰tûstí mûl krásn˘ hlas, o
ãemÏ podal dÛkaz v Gounodovû Faustu,
v âajkovského Isolantû, v Händlovû
Mesiá‰i.
Ale Ján Vaculík mûl pro své obecenstvo
je‰tû dal‰í dar: svého uãitele z
Konzervatoﬁe hudby v Ko‰icích, basistu
Juraje Somorjaie, kter˘ pﬁes sv˘ch 75 let
dosud patﬁí mezi v˘znaãné evropské
sólisty. Mezi v˘znaãné zastávky v jeho
dlouhé kariéﬁe patﬁí Meiningen, Dessau
v Nûmecku a St. Gallen ve ·v˘carsku. V
koncertu 18. ãervence si získal v‰echny
pﬁítomné âechy hned prvním pﬁíspûvkem,
Dvoﬁákov˘m Hospodin je mÛj past˘ﬁ
(jednou z nejoblíbenûj‰ích písní Jana
Rube‰e). V‰ichni jsme byli okouzleni jeho
interpretací Schumannovy písnû Ich grolle
nicht, a jeho árií z Verdiho Don Carlos a
moÏná nejvíc jeho písní z Händlova
Xerxese a ukázkou z tvorby RimskéhoKorzakova. V‰ichni jsme byli svûdky
stateãnosti, s jakou Juraj Somorjai
pﬁemáhal fyzické pﬁekáÏky vûku a v‰ichni
jsme obdivovali jeho v˘kon. A ti z nás,
kteﬁí ho sly‰eli poprvé, litovali, Ïe ho
nesly‰eli pﬁed dvaceti lety.
Alex Sokol odvedl znamenitou práci.
Kdybych chtûl tomuto veãeru nûco
vytknout, byly by to zbyteãné chyby v
programov˘ch poznámkách.
Josef âermák
***—-

Stěhování: 1-800-354-9046
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Moje Ïena doãetla Automat svût Bohumila
Hrabala a pravila vlídnû: „On ten Hrabal
byl stejnû trhlej, neﬁekl bys?“ „To je slovo
do pranice,“ ﬁekl jsem jako hrdina Havlovy
Zahradní slavnosti Plzák. A myslím, Ïe to
byla docela trefná odpovûì.
AÈ byl Hrabal normální nebo v˘stﬁední,
byl dle mého mínûní spisovatel nejen
originální a vnímav˘ k nejjemnûj‰ím
detailÛm jaké Ïivot nabízí a pﬁiná‰í, ale i
poctiv˘ a nepﬁedstírající. A v mírnû
nadneseném smyslu v samé podstatû
praví o svém díle a o sobû samém v‰e a
to navíc zpÛsobem naprosto
fantastick˘m. Je to vlastnû návod jak ãíst
jeho knihy. ¤ekl bych, Ïe snad úplnû
v‰echny. Tím návodem je text, kter˘ uÏ
jsem si pﬁeãetl ne jenom jednou: RukovûÈ
pábitelského uãnû. Aã se ãtenáﬁ pﬁi jeho
ãetbû mÛÏe usmívat, bavit a obdivovat
autorovu fantazii, pokud dostateãnû zná
jeho dílo, dochází k závûru, Ïe tímto
textem Hrabal napomáhá k pochopení
sebe samého a své tvorby ojedinûl˘m a
zcela osobit˘m zpÛsobem. A Ïe ta
zdánlivá rozpornost a fantasmagorie
vlastnû niãím takov˘m není...
Jsem ctitel slunce v zahradních
restauracích, piják luny zrcadlící se ve
vlhké dlaÏbû, kráãím zpﬁíma a rovnû,
zatímco moje manÏelka doma, aã
stﬁízlivá, dûlá chybné v˘kony a vrávorá,
humorn˘ v˘klad hérakleitovské panta rhei
mi protéká hrdlem a kaÏdé pohostinství

âerné na bílém
na svûtû je skupina jelenÛ do sebe
zaklesnutá paroÏím hovoru, velik˘ nápis
memento mori ãi‰ící z vûcí a lidsk˘ch
osudÛ, to je dÛvod k napití sub specie
aerternitatis, ol‰anské hﬁbitovy,
pankrácká vûznice a Bartolomûjská ulice
zrovna tak, jsem proto dogmatik alergie
ve stavu fluidním, teorie rákosu a dubu je
mi hybnou silou ....tváﬁím se nûkdy jako
bych nadûjnû ãichal k milionu, aã dobﬁe
vím, Ïe nakonec vyhraju smûjící se hovno,
Ïe v‰echna ta paráda zaãala krÛpûjí
semene a skonãila v praskotu ohnû, z tak
krásn˘ch záÏitkÛ tak krásné konce, za
fe‰nou tváﬁiãkou lze pomilovat veselou
kmotﬁiãku Smrt, zalívám kvûtiny kdyÏ pr‰í,
v parném ãervenci táhnu za sebou
prosincové sáÀky, za hork˘ch letních dní,
abych se zchladil, propíjím peníze, které
mám na uhlí, abych se v zimû ohﬁál...
kravské smutné oãi vzdouvající se
zvûdavû nad sajtnami náklaìákÛ, to jsou
moje oãi, nezletilá jaloviãka, na kterou
ãekají ﬁezníci s bl˘skav˘mi noÏi, to jsem
já, s˘korka za mrazivého podveãera
vypumpovaná s vyvrácen˘mi kﬁídly do
kbelíku se studenou vodu, to jsem já,
plamen, do kterého se vracejí vûrné vosy,
aby uhoﬁely i s ostatními v hoﬁícím hnízdû
.... jsem tedy dopisujícím ãlenem
Akademie pábení, posluchaãem katedry

euforie, m˘m bohem je Dion˘sos, opil˘
líbezn˘ mladík, veselost, která se stala
ãlovûkem, m˘m církevním otcem je
ironick˘ Sokrates, kter˘ se trpûlivû dává
do hovoru s kaÏd˘m, aby jej jazykem a za
jazyk pﬁivedl aÏ na sam˘ práh nevûdûní
... atd. aÏ k k závûru ... jsem smíchem
odkrven˘ b˘k, kterému kdosi jí lÏiãkou
mozek jak zmrzlinu.
Pane vrchní, nebyl by tam je‰tû jeden
gulá‰ek?
Existuje snad krásnûj‰í báseÀ v próze,
neÏ je tato RukovûÈ? Její pﬁeãtení mûlo
by pﬁedcházet ãetbû Hrabalov˘ch knih.
Nejlépe ke mnû promlouvá spisovatel,
kter˘, jak jej ãtu, tak mám pocit, Ïe nic
nepﬁedstírá, nehraje se ãtenáﬁem byÈ
velmi inteligentní hru. Ale naprosto jinou
neÏ je Hrabalovo pábení, jehoÏ podstatu
takto dokonale popisuje právû zmínûn˘
text.
Takov˘m autorem se mi stal, (kromû
nûkolika jin˘ch, ale ten snad mi právû teì
napadá) ... Henry Miller. Na mû jeho
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knihy pÛsobí tím zvlá‰tním kouzlem
opravdovosti, vytvoﬁením atmosféry,
která mû jak˘msi kouzlem umísÈuje do
popisovaného dûní. Îádná hra se
ãtenáﬁem jakkoli inteligentním, pocit, jak˘
nûkdy mám pﬁi ãetbû M. Kundery, jakkoli
samozﬁejmû jej jako spisovatele cením a
nejsem sám. Stal se nejznámûj‰ím
ãesk˘m autorem ve svûtû. Není to tedy
bez dÛvodu.
Ale zpût k Bohumilu Hrabalovi. Myslím,
Ïe jeho RukovûÈ je zcela ojedinûlou
pomÛckou pro ãtenáﬁe, kteﬁí na nûj a jeho
dílo mohou mít podobn˘ názor jako moje
Ïena, jak shora zmínûno. A to je, dle
mého názoru, cosi v literatuﬁe jevem
zajímav˘m. Hrabalova originalita se
moÏná stala oﬁí‰kem pro pﬁekladatele do
jin˘ch jazykÛ (aã tﬁeba do této kategorie
nepatﬁí Ostﬁe sledované vlaky, úspû‰nû
pﬁevedené Jiﬁím Menzlem na filmové
plátno a navíc mezinárodnû ocenûné).
Ale snad právû proto se bude vÏdy ﬁadit
k tûm nejlep‰ím dílÛm ãeského
písemnictví...
Vladimír Cícha - Vancouver
***

ªady sa pohli
V minulom ãísle sme uverejnili smutnú zprávu, Ïe na‰a kamarátka, dobr˘ ãlovek,
Jarka Spejchalová, zomrela. Túto sobotu sme jej zasadili strom a chceli sme si uctiÈ
jej pamiatku. Chceli a aj uctili. Hoci netradiãne.

Točený Prazdroj a Czechvar
v západním Torontu!
Evropská i
kanadská
kuchynû!
Vyhﬁívané
venkovní
patio!
Jarka pracovala v na‰om baráku ako superintendent. Mnohí moÏno viete, Ïe v
Harmony B Co-Op b˘va veºa na‰incov. MoÏno aÏ priveºa. To je jednoduch˘ fakt. Ani
dobr˘, ani zl˘. A Jarka medzi nimi pracovala posledn˘ch minimálne 15 rokov.
Známou skutoãnosÈou je, Ïe ná‰ ãlovek je neobyãajne nároãn˘ na prácu. Najmä
cudziu. Zvládla to perfektne. I‰la do penzie a zrazu definitívny koniec. Rozosmutnila
nás.
Preto sme chceli, aby jej tryzna nebola smutná. Aby sme oslávili Ïivot, ktor˘ tak
rada a naplno Ïila. Podarilo sa.
Na tzv. kare sa zúãastnilo moÏno 150 ºudí. Tí ão ju poznali, aj taki, ktorí jednoducho
b˘vajú v okolí. Zábava neuveriteºná. Jam Session ako z veºkej knihy. Nálada
kulminovala kaÏdú chvíºu. Velebenie Ïivota ako sa patri. Jarka si to zaslúÏila a
urobili sme to na jej poãesÈ. Okolo Ïijúca komunita sa zomkla, existuje, cíti spolu a
to je bezosporu Jarkina zásluha. Nane‰Èastie posmrtná. Poãul som uÏ hlasy, aby
sa takáto akcia stala tradiãnou. Ak˘si Jarkin memoriál. Napriek tomu, Ïe Jarka
nebola nijak˘ v˘znamny ‰portovec, vedec, ãi politik. Bola dobr˘m ãlovekom a to je
viac ako dosÈ.
Text: Ivan Zná‰ik, foto: J. Novotná
***

20 toãen˘ch
domácích i
dovezen˘ch
piv!

Přenosné kontejnery: www.transcomtransport.com
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Vysoãina a stﬁet civilizací
Módní sousloví „stﬁet civilizací“ v nás
vyvolává
pﬁedstavu
konfliktu
kﬁesÈanského a islámského svûta,
pﬁipomíná souãasnou válku s terorismem,
pﬁípadnû odkazuje na slavnou
Huntingtonovu knihu téhoÏ jména.
Nicménû ani samotn˘ kﬁesÈansk˘ svût
nebyl stﬁetu „civilizací“ u‰etﬁen. Mnohaleté
boje mezi katolíky a protestanty jsou toho
v˘mluvn˘m svûdectvím.

V ãesk˘ch pomûrech je jedním z stﬁípky. Ale i z toho, o ãem zde vypovídají
pozÛstatkÛ tohoto urputného zápasu o kamenní pamûtníci star˘ch ãasÛ lze
podobu kﬁesÈanské civilizace zapadlé ledacos odvodit.
mûsteãko na hranici âech a Moravy
Jimramov. Pﬁedkové dne‰ních obyvatel
tohoto sídla na soutoku Svratky a
Fry‰ávky ve v˘chodní ãásti Vysoãiny, v
souãasnosti s necel˘mi dvanácti stovkami
usedlíkÛ, by mohli vyprávût. BohuÏel z
osobních svûdectví se dochovaly jen

Katolický hřbitov v Jimramově

âeská a slovenská televize
na internetu!

Pﬁednû, obec je i v tomto ateistickém
vûku jakoby rozdûlena ve dví. Proti sobû
se vzpínají v „bojovné“ póze dva kostely,
katolick˘ a evangelick˘. Ten druh˘ s
dodateãnû pﬁistavûnou vûÏí, poté, co
tolerance establi‰mentu zase o kousek
pokroãila. Prostor mezi nimi vyplÀuje
rozsáhl˘ hﬁbitov rozdûlen˘ nesmiﬁitelnû
na dvû ãásti. Rozeznáte je snadno. Kromû
bliÏ‰í orientace k tomu svému kostelu
mají náhrobky i jasné pﬁíslu‰nostní
symboly: vyvzdorovan˘ kalich nebo
tradiãní kﬁíÏ. V‰e podle hesla „Ani smrt
nás nespojí“.
Rivalitu dvou svûtÛ odráÏejí i pamûtní
desky na námûstí. Tak tu natrefíme na
rodn˘ dÛm Jana Karafiáta, evangelického
faráﬁe a autora proslul˘ch BrouãkÛ, stejnû
jako na, o kousek dál, pamûtní desku
zdej‰ího rodáka Karla Slavíãka,
jezuitského misionáﬁe, jenÏ svoji Ïivotní
pouÈ ukonãil v daleké âínû.
¤adu pomníkÛ „stﬁetu civilizací“
nalezneme i v okolí. V nedalek˘ch
DaÀkovicích jde o toleranãní kostelík v
takﬁka autentické podobû: bez vûÏe a se
vstupem odvrácen˘m od vesnice, jak
naﬁizovaly tehdej‰í vrchnostenské regule.
V blízkém SnûÏném se zase nachází
pﬁímo památník ãeské reformace, a to se
sochou TGM. Mimochodem, ta byla
jednou z mála, jeÏ pﬁeãkala bez úhony
komunistickou normalizaci.

VÛbec, tento region je oblastí
znovuvzkﬁí‰ení evangelické víry a církve.
A to po staletích promy‰lené a dÛkladné
rekatolizace. Tady se tajnû, navzdory
útlaku a nebezpeãím, pﬁedávaly z
generace na generaci základy víry
pﬁedkÛ, tady vyrÛstaly následovníci Husa
a Komenského.
Dnes je tento stﬁet dvou svûtÛ takﬁka
zapomenut. Turisté si prohlédnou
památky, pﬁípadn˘ prÛvodce moÏná nûco
naznaãí, ale utrpení jednotlivcÛ, hrÛzy,
úzkosti a nejistoty v rodinách a v komunitû
jako by nikdy neexistovaly. Jen stránky
historick˘ch románÛ dokáÏí ãtenáﬁi je‰tû
pﬁiblíÏit tu dávnou atmosféru temna, ke
které dûjiny v podobû bodov˘ch záznamÛ
hlavních v˘roãí zÛstávají lhostejné.
Ale historii netvoﬁí jen králové a vÛdci,
ale i ta masa neznám˘ch a
bezejmenn˘ch. A mnoh˘m z nich patﬁí
na‰e úcta a obdiv. VÏdyÈ i díky nim
mÛÏeme dnes svobodnû vyznávat svou

Evangelický hřbitov

víru, máme právo svobody slova a
shromaÏìování. Za na‰i svobodu
vdûãíme v‰em tûm odváÏn˘m, velk˘m i
mal˘m. Proto na ty „zatvrzelé“ evangelíky
z Vysoãiny nezapomínejme. A to pﬁesto,
Ïe od jejich bojÛ za náboÏenskou svobodu
uplynulo ve Svratce a Fry‰ávce jiÏ
spoustu vod. Vod, které pﬁinesly i dal‰í
stﬁety civilizací.
Text, foto: Miroslav Petr
Hradec Králové - ãervenec ’09
***

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ a TV seriálÛ
nabízí premiérovû celou ﬁadu oblíben˘ch seriálÛ
POSLEDNÍ SEZÓNA
Dramatick˘ seriál sleduje osudy profesionálního hokejisty,
kter˘ se po letech úspû‰ného pÛsobení v Kanadû a USA
vrací do vlasti. Av‰ak v‰ecko je jinak…
***
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

Skladování: 1-800-354-9046
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V Ko‰iciach chcú postaviÈ
kontroverzn˘ pamätník
KO·ICE - sme/Na Hlavnej ulici v
Ko‰iciach má do novembra tohto roku
vyrásÈ nov˘ monument. Pamätník má
pripomínaÈ “obete a udalosti 21. 8. 1968
a revolúciu za demokraciu 17. 11. 1989”.
Mestské zastupiteºstvo na poslednom
zasadnutí vyãlenilo na jeho realizáciu
80-tisíc eur (viac ako 2,4 milióna korún).
Rozhodnutie vyvolalo polemiku v
odborn˘ch i laick˘ch kruhoch.
S ideov˘m návrhom a libretom pamätníka,
ktorého spoluautorom je hlavn˘ architekt
mesta Martin Drahovsk˘, zásadne
nesúhlasí poslanec a predseda kultúrnej
komisie Franti‰ek Balún (KDH). Podºa
jeho názoru spájaÈ august ’68 s
novembrom ’89 je mie‰anie hru‰iek s
jablkami: “Okupácia âeskoslovenska
bola dôsledkom takzvaného obrodného
procesu, ktorého snahou bolo
rekon‰truovaÈ zloãineck˘ reÏim. Naopak,
november 1989 je symbolom pádu
systému, ktor˘ si vyÏiadal v
âeskoslovensku tisíce obetí.”
Balún tvrdí, Ïe v˘stavbu pamätníka v
tomto duchu “jednoznaãne odmietli” aj
ìal‰í ãlenovia komisie. Podºa jeho názoru
by primátor Franti‰ek Knapík mal zru‰iÈ
zmluvu o zhotovení diela aj napriek tomu,
Ïe víÈazn˘ návrh vybrala medzinárodná
odborná komisia v rámci umeleckoarchitektonickej súÈaÏe vlani v novembri.
“Pokúsime sa projekt zastaviÈ,” tvrdí ìal‰í
odporca kontroverzného pamätníka,
predseda poslaneckého klubu KDH
Martin Boritá‰. Podºa jeho názoru vyãleniÈ
peniaze z rozpoãtu mesta v ãase krízy,
keì samospráva musí v prvom rade
finanãne zabezpeãiÈ základné funkcie
mesta, nie je naj‰Èastnej‰ie.
Kritikom zámeru je aj akademick˘ sochár
Miroslav Bonk. Aj keì o súÈaÏi vedel,
nezapojil sa do nej. “Z historického
hºadiska tieto dve udalosti navzájom
nesúvisia, dokonca sa skôr vyluãujú. Je
to tak˘ maãkopes. Navy‰e, pár metrov
od budúceho monumentu je pamätná
tabuºa obetiam augusta ’68,” argumentuje
umelec, ktor˘ pôsobí väã‰inou v zahraniãí.
Sochár má v˘hrady aj voãi umiestneniu
pomníka. Hlavná ulica v Ko‰iciach je
podºa neho prepchatá pamiatkami. “Z
vizuálneho hºadiska to nie je ãist˘ priestor,
na ktorom by sa dielo vynímalo.
Monument tohto druhu si zaslúÏi
veºkorysej‰í priestor. Urãite sa dá nájsÈ
aj mimo Hlavnej ulice.”
Proti spájaniu augusta ’68 a novembra
’89 sa vyjadrili okrem in˘ch aj protagonisti
neÏnej revolúcie Fedor Gál a Peter Zajac.
Spoluautora libreta, hlavného architekta
mesta Martina Drahovského polemika
okolo pamätníka prekvapuje. Ako uviedol
pre denník SME, doteraz Ïiaden oficiálny
protest nedostal, hoci od vyhodnotenia
verejnej súÈaÏe uplynulo viac ako osem
mesiacov: “Nechápem, kto a preão znovu
otvára túto tému a komu má polemika
slúÏiÈ.”
Drahovsk˘ je presvedãen˘, Ïe obidva
dátumy navzájom súvisia nielen po
vizuálnej stránke. Podºa neho sú 21.
august 1968 a 17. november 1989
zlomové v na‰ich dejinách, predstavujú
urãitú kontinuitu: “Je to o ceste k
demokracii,” hovorí.
Priestor, kde by mal pamätník vyrásÈ, je
dejiskom udalostí oboch rokov. Práve tu
zastrelili okupanti v auguste ’68 nevinn˘ch

ºudí, v novembri ’89 bol zasa miestom
mítingov a demon‰trácií, ktoré viedli k
pádu reÏimu.
Primátor Franti‰ek Knapík (KDH) sa
stotoÏÀuje s názorom hlavného
architekta, nevyluãuje v‰ak ìal‰iu
diskusiu. V najbliÏ‰ích dÀoch sa chce
stretnúÈ s hlavn˘m architektom i s
predsedom kultúrnej komisie: “Keby mal
byÈ pamätník predmetom permanentn˘ch
sporov, kritiky a polarizovaÈ ºudí, moÏno
by bolo lep‰ie zastaviÈ jeho realizáciu.”
Knapík pripustil, Ïe k projektu sa
zastupiteºstvo vráti zrejme aj v súvislosti
s nevyhnutnou aktualizáciou rozpoãtu
na tento rok a s prehodnocovaním
v˘davkov.
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partnerem pro âR i pro celou Unii a také
spojencem ﬁady zemí v NATO.
„Nejvût‰í zbraní je, Ïe se Unie postaví za
jednoho ze sv˘ch ãlenÛ a Ïe bude mluvit
jedním hlasem,“ doplnil ãesk˘ ministr pro
evropské záleÏitosti ·tefan Füle. „Nejde
o to, zavést víza Kanadû, ale dosáhnout
stavu, kter˘ byl je‰tû 13. ãervence
dopoledne, to znamená, Ïe byl bezvízov˘
styk s Kanadou,“ doplnil Kohout.
·éf ãeské diplomacie upﬁesnil, Ïe na
podporu âR vystoupila ﬁada jak star˘ch,
tak nov˘ch ãlenÛ EU. Zaznûlo tam pr˘
podle nûj i to, Ïe jde ze strany Kanady o
uráÏku Unie.
Pokračování na str 8

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

6,04 CDN $
16,56 Kã
1,54 CDN $
0,65 EURO
1,08 CDN $
0,92 US $

Universal Currency Converter - 28. 7. 2009

1 CDN $
1 EURO
1 US $

16,58 Kã
25,52 Kã
17,90 Kã

âNB - 28. 7. 2009

’68-’89
Autormi víÈazného návrhu sú bratislavskí
v˘tvarníci Karin Patúcová a Peter Îalman.
Kompozícia v tvare leÏiacej osmiãky ako symbolu
nekoneãnosti má byÈ vyrobená z kovu a
podsvietená. “Ide o cestu, pásmo ãasové, plynúce
v priestore, na ktorom sa ako pripomienka útoãiaca
na zmysly opakuje ãíslovka 68, ktorú zároveÀ z
opaãného uhla ãítame ako ãíslo 89. Ide vlastne o
motív nekoneãna, akoby rozvinut˘ do urãitého
prebiehania, kde sa cesta zaãína, v urãitom bode sa
zauzlí a pokraãuje ìalej,” povedala autorka.
Pamätník by mal byÈ umiestnen˘ na Hlavnej ulici
pred budovou ·tátnej vedeckej kniÏnice. (sen)
***

28.7.2009

EU podpoﬁila âR,
ale víza Kanadû nezavede
Brusel-právo (âTK, zr) - Solidaritu ve
sporu s Kanadou ohlednû víz, které
Ottava vÛãi âechÛm nedávno obnovila,
vyjádﬁily zemû Evropské unie na jednání
ministrÛ zahraniãí v Bruselu. NovináﬁÛm
to ﬁekl ‰éf ‰védské diplomacie Carl Bildt,
kter˘ jednání vedl za ‰védské
pﬁedsednictví. Ministﬁi v‰ak vãera
nejednali o tom, Ïe by EU jako celek
mohla zavést víza pro Kanaìany.
„V‰echny ãlenské státy vyjádﬁily velmi
silnou solidaritu s âR.
Doufám, Ïe dialog s kanadsk˘mi úﬁady
povede k rychlému ﬁe‰ení,“ ﬁekl Bildt.
Podle nûj je nyní míãek na stranû
Evropské komise (EK), která by mûla
patrnû v záﬁí vydat zprávu k situaci kolem
víz.
V ní by mohla teoreticky navrhnout
odvetná opatﬁení k zavedení víz pro
Kanaìany do celé EU.
·védská ministrynû pro evropské
záleÏitosti Cecilia Malmströmová
nicménû âTK ﬁekla, Ïe EU vãetnû âeska
nechce, aby problém eskaloval. Proto se
podle ní ministﬁi v této fázi ani nebavili o
nûjak˘ch odvetn˘ch opatﬁeních, tﬁeba o
tom, Ïe by vlády jednotliv˘ch ãlensk˘ch
státÛ kvÛli obnovení víz pro âechy nyní
povolaly kanadské velvyslance vyslané
do tûchto zemí. „Tam je‰tû nejsme,“ ﬁekla
Malmströmová.
„Nechceme tu situaci ﬁe‰it konfliktem a
nechceme z této otázky udûlat krizi,“ ﬁekl
i ‰éf ãeské diplomacie Jan Kohout.
Kanada je podle nûj velmi dÛleÏit˘m

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

Stěhování: www.transcomtransport.com
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Pomûrnû ostﬁe se k vízovému problému
vyjádﬁil italsk˘ ministr zahraniãí Franco
Frattini.
„My‰lenka, Ïe by mohl existovat politick˘
uprchlík z âeska, Francie nebo Nûmecka,
je nûãím, co by zpochybÀovalo samu
podstatu Unie. Urãitû se objevily pﬁípady
diskriminace RomÛ, které je potﬁeba
vy‰etﬁit, ale právo na azyl, to je nûco
úplnû jiného,“ ﬁekl Frattini novináﬁÛm.
„V‰ichni ministﬁi souhlasili s m˘m
vystoupením, Ïe to bychom pak âesko
nemohli povaÏovat za bezpeãnou zemi,
a to jako Evropan nemÛÏu akceptovat,“
dodal.
Námûstkynû slovenského ministra
zahraniãí Olga Algayerová novináﬁÛm
ﬁekla, Ïe ministﬁi nejednali o tom, Ïe by
EU jako celek mohla zavést víza pro
Kanaìany.
***

Ceny chat a chalup padají
Praha-právo/Tomá‰ Hol˘, Novinky.czKoupit si chatu nebo chalupu v âesku
vyjde letos mnohem levnûji neÏ pﬁed
rokem. Kromû bytÛ totiÏ v souãasnosti
padají i ceny rekreaãních zaﬁízení. Podle
odborníkÛ se ceny chat a chalup sníÏily
za poslední rok aÏ o dvacet procent.
„Chat a chalup se prodává málo. Propad
je plo‰n˘, ceny ‰ly dolÛ urãitû o dvacet
procent za poslední rok,“ ﬁekl Novinkám
ﬁeditel spoleãnosti Central Europe
Holding Jiﬁí Pácal s tím, Ïe nejvût‰í propad
je u horsk˘ch apartmánÛ, o které byl
velk˘ zájem pﬁed lety, nyní se moc
neprodávají. Kromû rekreace se mnoho
chat a chalup v pﬁímûstsk˘ch oblastech
mûní na trvalé bydlení.
Podle Pácala také oÏivuje trh s pronájmy
tûchto zaﬁízení.
ZlevÀování potvrdila i Jana Miklasová,
jednatelka realitního portálu, kter˘ se
zab˘vá prodejem chat.
„Podle m˘ch zku‰eností ceny urãitû
klesají. V‰ude je sly‰et, Ïe krize se dotkla
i realit, coÏ je samozﬁejmû pravda, proto
nelze ceny ‰ponovat a lidé, kteﬁí prodávají
své nemovitosti, jdou s cenou radûji dolÛ,
pokud jiÏ se rozhodli nemovitost prodat,“
vysvûtlila Miklasová.
Mezi nejvyhledávanûj‰í oblasti pro koupi
chaty nadále patﬁí horské oblasti, ale
také napﬁíklad Posázaví, jiÏní âechy,
âesk˘ ráj ãi Kﬁivoklátsko.
Nemovitosti urãené na rekreaci nemusí
b˘t nutnû drahé. Podle odborníkÛ se dají
poﬁídit zhruba za 300 tisíc korun, ale
majitelé musí poãítat s nepﬁíli‰ kvalitním
zázemím.
„Poptávka je po lokalitách v horsk˘ch
stﬁediscích nebo v blízkosti vody s
moÏností koupání a v rozumné dojezdové
vzdálenosti od mûsta. Takové objekty pokud jsou nabízeny za odpovídající cenu
- jdou na draãku. Naopak není poptávka
po velk˘ch gruntech, které jsou velmi
nároãné na provoz. Netáhnou ani
nezasíÈované sruby,“ uvedl ﬁeditel realitní
spoleãnosti AAA Byty Ale‰ Budín.
***

Lidovci jsou proti vût‰í me‰itû
v Brnû
Brno-právo/Jan Trojan-V Brnû moÏná
zaãíná nov˘ spor - o me‰itu. Pﬁed nûkolika
dny se v médiích objevila zpráva, Ïe
muslimové, kteﬁí v tomto mûstû otevﬁeli
pﬁed jedenácti lety svÛj svatostánek jako

první v zemi, chtûjí druhou me‰itu. Chodí
do ní kolem 120 muslimÛ. V pondûlí se
proti její stavbû vyjádﬁil pﬁedseda
jihomoravsk˘ch lidovcÛ a b˘val˘ hejtman
Stanislav Juránek a také místopﬁedseda
celé KDU-âSL David Macek. Podle
Juránka by se muslimové, kteﬁí v âesku
chtûjí Ïít, mûli pﬁizpÛsobovat místním
tradicím. „Bylo by velkou chybou nechat
si tyto tradice vytlaãovat cizí kulturou a
náboÏenstvím,“ ﬁekl Juránek pﬁed
novináﬁi.
Brnûnská me‰ita ve VídeÀské ulici je
men‰í, bez minaretu, zastrãená mezi
vy‰‰ími domy. Muslimové nyní podle
pﬁedsedy brnûnské islámské nadace
Muniba Hasana al Rawiho chtûjí novou,
tﬁi- aÏ pûtkrát vût‰í me‰itu i s minaretem.
„Nechceme dvû me‰ity, jen jednu velkou,“
ﬁekl âeské televizi.
Juránek argumentoval mj. tím, Ïe v
muslimsk˘ch zemích je velmi nesnadné,
ne-li nemoÏné postavit kﬁesÈansk˘ kostel.
„V Bagdádu, kde jsem Ïil, je pût kostelÛ
a dva klá‰tery,“ ﬁíká o situaci v Iráku
Munib Hasan.
Juránek na dotaz novináﬁÛ pak
zkonkretizoval protikﬁesÈanskou bariéru
mj. na Saúdskou Arábii. Poukázal také
na nûkteré muslimské jedince, kteﬁí i v
âesku ãi jinde v nemuslimské zemi
nadﬁazují právo ‰aría nad právo
hostitelské zemû.
Podle Macka by âeská republika nemûla
opakovat chyby západní Evropy, kam se
v minulosti ﬁada vyznavaãÛ islámu
nastûhovala a nyní se tam jejich komunity
stﬁetávají s majoritní spoleãností. Minaret
pﬁípadné nové me‰ity by zmûnil kulturní
reliéf Brna, dodal místopﬁedseda lidovcÛ.
Proti stavbû nové me‰ity se vyjádﬁil jiÏ
pﬁed nûkolika dny také první primátorÛv
námûstek Daniel Rychnovsk˘ (rovnûÏ
KDU-âSL). Uvedl, Ïe Brno jiÏ jednou
vyjádﬁilo svoji tolerantnost souhlasem se
stavbou me‰ity ve VídeÀské ulici.
Munib Hasan ﬁekl v pondûlí Právu, Ïe
souÏití brnûnsk˘ch muslimÛ s vût‰inovou
populací je bezproblémové. Radnici zatím
o stavbu nové me‰ity nepoÏádali,
financovat by se mûla z darÛ místních i
zahraniãních muslimÛ. Více místa pr˘
potﬁebují i pro dûti a Ïeny a proto, Ïe
muslimÛ v Brnû pﬁib˘vá.
Na otázku, co ﬁíká na stanovisko lidovcÛ,
odpovûdûl, Ïe nechce, aby muslimové
byli pﬁedmûtem pﬁedvolební kampanû.
Odmítá tuto stranu kritizovat, je pro
domluvu. Vyluãuje, Ïe by nûkter˘ z
muslimÛ v âeské republice nadﬁazoval
právo ‰aría nad zákony na‰í zemû.
Vedle Brna existuje je‰tû druh˘
muslimsk˘ svatostánek a také Islámská
nadace v Praze. Zdej‰í me‰ita byla
otevﬁena v Kyjích v budovû b˘valé
mlékárny 7. kvûtna 1999. Bûhem
bohosluÏeb se zde setkává asi 300-500
muslimÛ, coÏ odpovídá vût‰ímu poãtu
muslimÛ Ïijících a pracujících v hlavním
mûstû a jejím okolí. Pﬁesto ale zdej‰í
muslimská komunita roz‰íﬁení sv˘ch
aktivit o dal‰í budovy podle slov Ahmeda
Hamdího z Islámské nadace neplánuje.
„Zatím o tom neuvaÏujeme, nemáme na
to dostatek penûz,“ ﬁekl Právu Hamdí. V
objektu v Kyjích se tak kromû modlitebny
nadále nachází také knihovna, studovna,
jídelna a kuchynû, vãetnû prostor
oddûlen˘ch zvlá‰È pro muÏe a pro Ïeny.
V pravideln˘ch intervalech se objevují
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spekulace také o chystané v˘stavbû
me‰ity v Teplicích. Zdej‰í láznû roãnû
nav‰tíví tisíce klientÛ z arabsk˘ch zemí,
kteﬁí by me‰itu ve mûstû rozhodnû uvítali.
„Pﬁed zhruba ‰esti lety mohovit˘ investor
navrhoval postavit me‰itu u zámecké
zahrady,“ vzpomíná teplick˘ primátor
Jaroslav Kubera (ODS).
Proti zámûru se v‰ak tehdy zvedla vlna
odporu, místní sepisovali petice, pod
kter˘mi se se‰ly tisíce podpisÛ. Mûsto
také proto nedalo ke stavbû svolení. „To
uÏ je dávno a nemám Ïádné informace,
Ïe by nyní nûkdo v˘stavbu me‰ity ve
mûstû opût plánoval,“ zdÛraznil Kubera.
***

VyvlastÀování pozemkÛ vláda
nepodpoﬁila
Praha-právo (jn) -Návrh novely zákona o
vyvlastnûní, která má urychlit v˘kup
pozemkÛ pro váznoucí v˘stavbu nov˘ch
dálnic, poputuje nyní do Snûmovny bez
doporuãujícího stanoviska vlády. Ta se
novelou vãera zab˘vala, ale nezaujala k
ní Ïádné stanovisko.
„Nûkolik ãlenÛ vlády je právníky a
probûhla mezi nimi debata, zda je tento
poslaneck˘ návrh v souladu s listinou
práv a svobod. Jednoznaãnû jsme se na
tom v‰ak neshodli,“ ﬁekla novináﬁÛm po
zasedání
kabinetu
ministrynû
spravedlnosti Daniela Kováﬁová.
Cílem legislativní zmûny, kterou inicioval
ministr dopravy Gustáv Slameãka, je
zamezit dosavadním dlouholet˘m
sporÛm mezi státem a majiteli pozemkÛ.
Má se napﬁíklad zru‰it nynûj‰í odkladn˘
úãinek soudního jednání o finanãním
vyrovnání s vlastníkem na zahájení
stavby.
Podle dosavadní praxe nabízí stát
majitelÛm pozemkÛ tzv. úﬁední cenu. Ta
se vlastníkÛm nelíbí, a pokud se spor
dostane k soudu, musí s vyvlastnûním
ãekat na definitivní verdikt.
Nejznámûj‰ím takov˘m pﬁípadem je
dlouholet˘ spor státu se statkáﬁkou
Ludmilou Havránkovou o pozemky pro
dálnici D11 u Hradce Králové.
***
29.7. 2009

Kanada nyní bude poÏadovat
od âechÛ ménû vízov˘ch
údajÛ
Praha-právo (sw, âTK)-Kanada na
Ïádost Prahy zjednodu‰ila vízové
formuláﬁe pro ãeské obãany. Informovalo
o tom v tiskové zprávû ministerstvo
zahraniãí. Ministr Jan Kohout krok Ottawy
sice ocenil, ale dodal, Ïe cílem zÛstává
úplné zru‰ení víz.
„Jakkoli to vnímám v dané situaci jako
krok správn˘m smûrem, jedin˘m a
nemûnn˘m cílem ãeské a evropské
diplomacie zÛstává úplné obnovení
bezvízového styku s Kanadou,“ prohlásil.
âe‰i, kteﬁí budou Ïádat o kanadské vízum,
tak vedle standardního vízového
formuláﬁe budou vyplÀovat pouze tzv.
Additional
Family
Information,
jednostránkov˘ formuláﬁ s údaji o
rodinn˘ch pﬁíslu‰nících.
Kanadská strana pﬁijala zjednodu‰ující
zmûnu poté, co byla ãeskou stranou
upozornûna na nevhodnost poÏadování
informací v rámci dotazníku oznaãeného
Supplementary Information Form (SIF).
Zjednodu‰ující v˘jimka platí jen pro
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âechy, ostatní Ïadatelé z jin˘ch zemí
obsluhovan˘ch z Vídnû, musí i nadále
vyplÀovat pÛvodní SIF.
Zru‰ení vstupních víz do Kanady bude
také jedním z témat jednání, která v Praze
ãekají pﬁedsedu kanadského Senátu
Noela Kinsellu. NovináﬁÛm to ﬁekl
pﬁedseda ãeské horní komory Pﬁemysl
Sobotka (ODS) po setkání s Kohoutem.
Kinsella by mûl do âR pﬁijet na podzim.
***

Fischer s Klausem ãekají ve
vízech podporu EU
Praha-právo (âTK)-âesko vítá pondûlní
vyjádﬁení solidárního postoje Evropské
unie v otázce zavedení kanadsk˘ch víz.
Klíãové v‰ak je, aby EU dala Kanadû
najevo, Ïe by se mûla vrátit k pﬁedchozí
bezvízové praxi.
Na schÛzce se na tom shodli premiér
Jan Fischer a prezident Václav Klaus.
Kanada se uÏ podle Fischera rozhodla,
Ïe ãe‰tí obãané budou moci vyplÀovat
jen zjednodu‰ené vízové dotazníky.
„Shodli jsme se na tom, Ïe klíãové slovo
není manifestovaná solidarita ze strany
v‰ech státÛ Evropské unie. Klíãové slovo
je, aby Unie dala najevo, Ïe Kanada by
se mûla vrátit k pÛvodní bezvízové praxi,“
ﬁekl Fischer.
Oba politici se podle nûj shodli i na tom,
aby ãeská diplomacie se v této vûci co
nejvíce zasazovala za vy‰‰í komfort pro
ãeské obãany, kteﬁí nyní musí o kanadská
víza Ïádat na velvyslanectví ve Vídni.
„Nucení ãesk˘ch turistÛ jezdit do Vídnû
se mi zdá b˘t nesmyslné,“ uvedl Klaus.
Fischer se s prezidentem bavil i o dal‰ích
diplomatick˘ch tématech. Prezident pr˘
zopakoval své stanovisko, Ïe s pﬁípadnou
ratifikací Lisabonské smlouvy poãká aÏ
na v˘rok ãeského Ústavního soudu, na
kter˘ se chystá obrátit skupina senátorÛ
za ODS zﬁejmû na pﬁelomu srpna a záﬁí.
Premiér a prezident se také bavili o
moÏném
ru‰ení
nûkter˘ch
zastupitelsk˘ch úﬁadÛ s ohledem na
hospodáﬁskou krizi a potﬁebu ‰etﬁit.
Mluvãí ministerstva zahraniãí Milan
¤epka uvedl, Ïe zatím neexistuje
definitivní rozhodnutí, ve kter˘ch zemích
âR ukonãí práci sv˘ch zastupitelsk˘ch
úﬁadÛ.
***

Rumun‰tí Romové hrozí
blokádou Prahy
Praha/právo- Petr Blahu‰, Petr Jani‰Skupina ola‰sk˘ch RomÛ hlavnû z
Rumunska, která se usídlila na bﬁehu
rybníka u Dolních Poãernic, si stûÏuje na
pﬁístup policie.
Podle mluvãího praÏské policie Tomá‰e
Hulana, policie do Ïádného stﬁetu s Romy
nepÛjde, i kdyÏ má celou jejich anabázi
zdokumentovanou. „Upﬁímnû ﬁeãeno,
nechceme, aby nastal nûjak˘ konflikt,“
ﬁekl Právu Hulan. Romové totiÏ v takovém
pﬁípadû hrozí, Ïe zablokují centrum mûsta.
Zdá se, Ïe si s Romy nikdo neví rady,
radnice Dolních Poãernic se je ale snaÏí
od rybníka vystrnadit. Romové tvrdí, Ïe
pokud se pro nû nenajde jiné místo,
zÛstanou u rybníka, dokud sedmnáctilet˘
Ion Miclescu, syn jednoho z romsk˘ch
králÛ, neopustí nemocnici.
Jak dlouho v ní ale je‰tû bude, poté co se
pﬁed t˘dnem málem utopil, není zﬁejmé.
Ukázalo se v‰ak, Ïe nemá zdravotní
poji‰tûní. Pﬁitom uÏ teì náklady na jeho
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léãbu stály nûkolik set tisíc korun. Je
napojen na d˘chací pﬁístroje a od soboty
i na umûlou ledvinu.
Z pﬁítomnosti nûkolika desítek RomÛ u
rybníka byl v úter˘ ne‰Èastn˘ starosta
Dolních Poãernic Zbynûk Richter (ODS).
„I po ranním odjezdu jich tu je stále kolem
ãtyﬁiceti. Dosud se nám je odtud
nepodaﬁilo dostat,“ ﬁekl Právu Richter.
Ten se je vãera pokou‰el nûkolikrát
pﬁesvûdãit, aby odjeli. StûÏoval si v‰ak na
jazykovou bariéru. „Nechtûjí nám rozumût,
i kdyÏ dobﬁe vûdí, co po nich chceme,“
tvrdil Richter.
Na místû bylo nepﬁetrÏitû nûkolik
stráÏníkÛ mûstské policie i hlídka policie
státní. Obsadili pﬁíjezdovou cestu k místu,
která vede podjezdem pod Ïelezniãní tratí.
Otec zranûného mladíka Robinson
Dimofte si Právu lámanou ru‰tinou
stûÏoval, Ïe kdyÏ nûkoho stráÏníci pustí
od rybníka, uÏ se nesmí vrátit.
Jeden ze stráÏníkÛ to Právu na místû
potvrdil: „Smûjí ven, ale uÏ ne zpátky.“ Od
Poãernického rybníka vãera ráno ãást
RomÛ odjela.
„Dohodli jsme se, Ïe kdo odjede, toho uÏ
nepustíme zpátky. To by je mûlo odtud
dostat, snad,“ dodal Richter. V podveãer
nicménû starosta Právu potvrdil, Ïe na
místû zÛstává ãást RomÛ. Podle sv˘ch
slov se starosta smíﬁil s tím, Ïe náklady za
úklid zaplatí ze svého rozpoãtu
dolnopoãernická radnice. Faktem ale je,
Ïe Romové po sobû u rybníka uklízejí.
U RomÛ, kteﬁí se chovají klidnû a mírnû
- znaãnou ãást dne tráví klábosením ãi
hraním vrhcábÛ, Ïeny pﬁipravují jídlo,
uklízejí nepoﬁádek ãi se vûnují dûtem vyvolala taktika stráÏníkÛ nevoli. Ptali se,
zda je v âesku demokracie a zda tu platí
schengenská úmluva. „Anebo je zde lágr?
Jak to, Ïe nás nepustí do obchodu pro
chleba? MÛÏe se stát, Ïe pﬁijede tisíc
na‰ich a auty zablokujeme centrum
Prahy,“ uvedl Dimofte a dodal: „Odjedeme
odsud v‰ichni, kdyÏ pustí mé dítû z
nemocnice.“ Pacient zÛstává v kritickém
stavu.
„Léãba
pacienta
na
traumatologickém akutním resuscitaãním
oddûlení nemocnice Královské Vinohrady
stojí dennû 80 aÏ 100 tisíc korun,“ ﬁekla
Právu mluvãí nemocnice Jana Jelínková.
Léãbu tedy nemocnice hradí ze sv˘ch
zdrojÛ, náklady se pokusí pozdûji vymoci,
Miclescu je zde uÏ t˘den. Jak dlouho se
pﬁedpokládá, Ïe zde je‰tû bude?
„Absolutnû se to nedá ãasovû
odhadnout,“ poznamenala Jelínková s
tím, Ïe jakmile to jeho stav dovolí, mûl by
b˘t nepoji‰tûn˘ pacient pﬁeloÏen do vlasti.
Podle Jelínkové Romové sice za
Micleskem chodí, provoz nemocnice v‰ak
neru‰í, jde pr˘ zpravidla jen o nûkolik
pﬁíbuzn˘ch. Mluvãí praÏského magistrátu
Jiﬁí Wolf vãera pro Právo popﬁel informace
o údajném jednání na radnici, jak dál s
Romy. „Radní pro sociální vûci Jiﬁí
Janeãek, s nímÏ jsem mluvil, ale pﬁislíbil,
Ïe se do vûci vloÏí,“ pﬁiblíÏil Wolf.
To potvrdil i starosta Richter, jednání
mezi s magistrátem má na programu
dnes.
Romové opustili v pondûlí kemp
PraÏaãka, protoÏe zde nechtûli platit za
dal‰í noc. Na uhrazení jejich pobytu byla
pﬁitom vypsána sbírka. Mluvãí mûstské
policie Jan âihák Právu na otázku, proã
Romy nepokutovali, uvedl, Ïe se asi
jednalo o dohodu mezi vedením tamní
radnice a vÛdcem klanu. Zákon o ochranû
pﬁírody jasnû stanoví, Ïe by mûl b˘t
sankcionován ten, kdo táboﬁí v rezervaci,
a dokonce zde pálí ohnû.
***

SluÏebním autem
na dovolenou? Zákon to
politikÛm umoÏÀuje
Praha-právo/Jiﬁí Ovãáãek-Ústavním
ãinitelÛm nic nebrání v tom, aby vyuÏil i k
cestû na dovolenou vÛz placen˘ státem.
Mají na to zákonn˘ nárok.
KaÏd˘ z nejvy‰‰ích pﬁedstavitelÛ navíc
mÛÏe vyuÏívat hned tﬁi sluÏební auta k
pracovním i soukrom˘m úãelÛm. Dvû i s
ﬁidiãi kvÛli stﬁídání bûhem dne a dal‰í vÛz,
kter˘ politik ﬁídí sám. „Tﬁi auta má kaÏd˘
ministr. Pokud se to zákonodárcÛm zdá
nepﬁimûﬁené, tak aÈ to omezí zákonem,“
ﬁekl nedávno exministr financí Miroslav
Kalousek (TOP 09).
V Nûmecku pﬁitom nyní vyvolala skandál
ministrynû zdravotnictví Ulla Schmidtová
(SPD), která na dovolené ve ·panûlsku
uÏívala sluÏební auto s ﬁidiãem. Podle
zákona, kter˘ upravuje poÏitky ústavních
ãinitelÛ, mají prezident republiky, vedení
parlamentních komor, ãlenové vlády nebo
tﬁeba ‰éf Nejvy‰‰ího kontrolního úﬁadu
(NKÚ) nárok na nepﬁetrÏité uÏívání
sluÏebního auta s ﬁidiãem k v˘konu
funkce, k osobní dispozici a k umoÏnûní
styku s rodinou.
A nakonec mají pro stejné pﬁípady i
takzvanû referentsk˘ vÛz bez ﬁidiãe.
Jinak ﬁeãeno, ãlenové vlády a
pﬁedsedové Snûmovny i Senátu mají k
dispozici po tﬁech autech. Nedávno na to
upozornil prezident NKÚ Franti‰ek
Dohnal, kdyÏ se hájil ve vlastním skandálu
kolem vyuÏívání luxusního bytu a tﬁí
drah˘ch vozÛ.
Místopﬁedsedové obou parlamentních
komor vyuÏívají vÛz s ﬁidiãem plus
sluÏební octavii, kterou si sami ﬁídí.
Zákon navíc nerozli‰uje, zda tﬁeba ministr
ãi ãlen vedení Snûmovny a Senátu jede
na volební mítink své strany ãi za rodinou
nebo na sluÏební cestu.
To, Ïe ministﬁi mohou disponovat tﬁemi
automobily, potvrdil vãera Právu i b˘val˘
‰éf resortu práce a sociálních vûcí Zdenûk
·kromach (âSSD). Dva vozy s ﬁidiãem
se podle nûj pouÏívají proto, aby se ﬁidiãi
mohli v práci stﬁídat. Tﬁetí, bez ﬁidiãe, je
pro osobní potﬁebu.
·kromach uvedl, Ïe na rozdíl od
nûmecké ministrynû nikdy nevyuÏil vÛz s
ﬁidiãem k cestám na dovolenou. „To urãitû
ne. Ale nebylo by to protizákonné,“
upozornil. Dodal, Ïe jde podle jeho názoru
vÏdy o vûc morálky toho kterého politika,
zda by v autû s ﬁidiãem vyrazil na
dovolenou, napﬁíklad k moﬁi.
Pokud jde o zmûnu zákona, kter˘
umoÏÀuje politikÛm vyuÏívat tﬁi auta, bylo
by podle ·kromacha na zváÏení, zda by
to bylo úãelné nebo ne. Exministr podle
sv˘ch slov vyuÏil auto s ﬁidiãem
maximálnû pﬁi sluÏební cestû do Vídnû,
jinak se pohyboval jen v rámci âR.
„PovaÏuji za zvlá‰tní vyuÏít vÛz pﬁi cestû
pﬁes pÛlku Evropy,“ komentoval poãin
nûmecké ministrynû.
„Tﬁetí auto je k osobní dispozici, vût‰inou
je to ·koda Octavia,“ doplnil exministr s
tím, Ïe jej pouÏíval o víkendech, a to
v˘hradnû v situaci, kdy cestoval za
rodinou. A to proto, aby nemusel
zatûÏovat ﬁidiãe, kter˘ by jinak musel
vyrazit se „sv˘m autem“.
·kromach dodal, Ïe vyuÏití „osobního“
vozu bylo v jeho pﬁípadû vzhledem k
pracovnímu vytíÏení minimální.

Také exministr vnitra Ivan Langer (ODS)
Právu ﬁekl, Ïe k dovolené státem placen˘
vÛz nevyuÏíval. „Ne. VÏdy kdyÏ jsem jel
na dovolenou, tak jsem oznámil ochrance
ãas odletu a pﬁíletu. Tím jsem jim, pravda,
vÏdy tro‰ku zamotal hlavu,“ sdûlil.
Ministr vnitra, stejnû jako tﬁeba prezident,
premiér, ministr obrany ãi spravedlnosti,
má ochranku. Langer míní, Ïe v poﬁádku
je vyuÏívat vÛz pro moÏnost styku s
rodinou, ale „urãitû to nepatﬁí na
dovolenou“. Takové vyuÏití oznaãil za
ztrátu soudnosti.
LangerÛv pﬁedchÛdce ve funkci ‰éfa
vnitra Franti‰ek Bublan (âSSD) prozradil,
Ïe absolvoval pouze jednu krátkou
dovolenou na Slovensku, na kterou jej
ochranka doprovázela. JestliÏe by si mohl
vybrat, dal by podle sv˘ch slov pﬁednost
volnu v soukromí, bez doprovodu. Není
pﬁíznivcem zmûny zákona, nechal by dál
na volbû ministra, zda vÛz vyuÏije i tﬁeba
k dovolenkov˘m úãelÛm.
Exministr dopravy Petr Bendl (ODS)
Právu sdûlil, Ïe sluÏebním autem na
dovolenou nejezdil: „Hroznû rád ﬁídím,
takÏe by mû to v Ïivotû nenapadlo. Je to
pﬁedev‰ím vûc morálky. KaÏd˘ si musí
rozmyslet, zda nûco takového udûlá.“
Bendl ﬁíká, Ïe kontrola ministrov˘ch jízd
by byla problematická. Není podle nûj
jasné, kdo by to vykonával, pr˘ by to
vedlo ke zv˘‰ení byrokracie.
***

VodráÏka: Topolánek si vilu
a jachtu platí sám
Praha-právo/(rsk)-·éf ODS Mirek
Topolánek si pobyt ve vile a pronájem
jachty na italském ostrovû Monte
Argentario platí z vlastní kapsy.
NovináﬁÛm to ﬁekl vãera první
místopﬁedseda obãansk˘ch demokratÛ
David VodráÏka.
„Dle vyjádﬁení Mirka Topolánka jak
pronájem lodi, tak pronájem domu si
hradí ze sv˘ch prostﬁedkÛ. Je to jeho
soukromá dovolená a já to povaÏuji za
vysvûtlené,“ prohlásil VodráÏka.
Dal‰í otázky se t˘kaly kauzy pﬁítele
praÏského primátora Pavla Béma,
podnikatele Romana Janou‰ka, jehoÏ
operace na bankovním úãtu ve ·v˘carsku
vy‰etﬁuje tamní policie.
Na dotazy novináﬁÛ, nakolik mÛÏe tento
pﬁípad pﬁed ﬁíjnov˘mi volbami po‰kodit
ODS, VodráÏka odpovûdûl: „Mû ta
mediální kauza v Ïádné pﬁípadû netû‰í.
Netû‰í mû vyvolání tohoto pﬁípadu. Pﬁed
volbami není Ïádné takové spojování
prospû‰né. Více k tomu nemám co ﬁíci.“
VodráÏka je volebním lídrem v Praze,
Bém je dvojka. VodráÏka vãera odkázal
na jeho v˘rok, Ïe zná Janou‰ka, ale
Ïádné „ekonomické spojení“ s ním nemá.
Na dotaz, zda on sám podnikatele zná,
VodráÏka odpovûdûl, Ïe se s ním
„nûkolikrát vidûl“.
***

PijanÛ je v âesku více neÏ
v Nûmecku ãi v Dánsku
Praha-právo (jn, âTK)-V na‰í republice
je ve srovnání s Nûmeckem,
Portugalskem a s Dánskem ménû
abstinentÛ. Naopak v „neodpovûdném
pití“, tedy pﬁi konzumaci pûti a více drinkÛ
pﬁi typické pﬁíleÏitosti, âe‰i jednoznaãnû
vedou.
Vyplynulo to z prÛzkumu, kter˘ v
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uveden˘ch ãtyﬁech zemích uspoﬁádalo
evropské pivovarnické sdruÏení Brewers
of Europe.
Pût nebo více alkoholick˘ch nápojÛ podle
prÛzkumu pﬁíleÏitostnû konzumuje 16
procent EvropanÛ. V âR to v‰ak je 22
procent, v Portugalsku 10, v Nûmecku 13
a v Dánsku 19 procent.
Jednou ãi dvakrát za t˘den si pût ãi více
alkoholick˘ch nápojÛ dá sedm procent
âechÛ. PrÛmûr za zmiÀovanou ãtveﬁici
zemí pﬁitom ãiní pût procent.
Naopak mnoÏství lidí, kteﬁí vÛbec
nekonzumují alkohol, bylo v âesku
nejmen‰í - 18 procent. PrÛmûr dosahoval
24 procent. V Dánsku to byla pûtina lidí,
v Portugalsku pak autoﬁi prÛzkumu
zaznamenali 28 procent a v Nûmecku 32
procent abstinentÛ z dospûlé populace.
PrÛzkum také ukázal, Ïe pro 94 procent
EvropanÛ není cena klíãov˘m faktorem,
kter˘ rozhoduje o tom, zda si nûjak˘
alkoholick˘ nápoj koupí, ãi nikoli. Hlavní
je chuÈ v˘robku.
Brewers of Europe hájí zájmy národních
pivovarnick˘ch asociací z 24 státÛ EU a
také Norska, ·v˘carska a Turecka. Pﬁímo
ãi nepﬁímo v evropském pivovarnickém
prÛmyslu pracuje 2,6 miliónu lidí.
***

âech unesl matku s dûtmi
do Bavorska,
Ïenu údajnû znásilnil
Praha-právo (âTK)-Tﬁicetilet˘ âech
údajnû v pondûlí unesl pﬁímo na jedné
ulici v Chebu matku (39) s jejími dvûma
dûtmi (3 a 4) a Ïenu donutil, aby jej
odvezla k bavorskému ¤eznu. Po cestû
ji pr˘ navíc znásilnil. Na sv˘ch
internetov˘ch stránkách to uvedla
bavorská policie. Mluvãí chebsk˘ch
policistÛ Martina Hru‰ková k tomu sdûlila,
Ïe pﬁípad kriminalisté provûﬁují ve
spolupráci s nûmeckou policií a Ïádné
podrobnosti k nûmu zatím nebudou
zveﬁejÀovat.
MuÏ matku se dvûma potomky podle
agentury DPA unesl ve chvíli, kdy se
kolem 17. hodiny vracela se syny od
lékaﬁe. Podle vyjádﬁení bavorské policie
ho pak musela sv˘m autem odvézt 140
kilometrÛ do Bavorska. Nedaleko dálniãní
kﬁiÏovatky u ¤ezna údajn˘ pachatel své
tﬁi obûti opustil a uprchl. MuÏ po cestû
Ïenu podle její v˘povûdi znásilnil.
âe‰ka volala v pondûlí kolem 21. hodiny
v Bavorsku na tísÀovou linku a ﬁekla, Ïe
ji neznám˘ muÏ pﬁi únosu ohroÏoval
ostr˘m pﬁedmûtem a donutil ji, aby ho
pﬁevezla pﬁes hranice do Bavorska. Pak
chtûl, aby ho dopravila aÏ do ¤ezna.
Îena nedokázala operátorÛm ﬁíct, kde
zrovna je. U nedaleké dálnice jí pak
zastavil jeden ﬁidiã, kter˘ polohu
policistÛm pﬁesnû popsal. Za pár minut
dorazili na místo spolu se záchranáﬁi. I
kdyÏ trojice neutrpûla viditelné zranûní,
dûti byly preventivnû pﬁevezeny do
nemocnice.
Do pátrání po podezﬁelém nasadila
policie vrtulník i psy. Kolem 22.30 hod.
muÏe zadrÏela. Pokou‰el se ukr˘t v lese.
Tﬁicetilet˘ âech byl pr˘ uÏ dﬁíve v âR i v
Nûmecku stíhán kvÛli majetkov˘m
deliktÛm. Obvinûní ze znásilnûní,
omezování osobní svobody a z dal‰ích
ãinÛ si mûl vyslechnout je‰tû vãera.
***
Pokračování na str. 10
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Gott si postûÏoval Husákovi

30.7.2009

Praha-právo (âTK)-Zpûvák Karel Gott údajnû Ïádal v
dopise generálního tajemníka ÚV KSâ Gustáva Husáka
o shovívavost pﬁi návratu do âeskoslovenska z krátké
emigrace.
Gott se v roce 1971 s bratry Jiﬁím a Ladislavem
·taidlov˘mi odmítl vrátit z turné po tehdej‰ím západním
Nûmecku.
„PﬁestoÏe jsem se v roce 1969 a 1970 postavil se
v‰emi sv˘mi spolupracovníky do ﬁady tûch, kteﬁí si
upﬁímnû pﬁáli normalizaci obãanského i kulturního Ïivota
v na‰í zemi, a tento postoj jsem jasnû vyjádﬁil ãiny,
setkával jsem se doma na kaÏdém kroku s
nepﬁekonateln˘mi obtíÏemi,“ pí‰e Gott v dopise z 21.
ãervence z Hamburku. Úryvky zveﬁejnil server
Aktuálnû.cz.
Dopis specifikuje zákazy a cenzurní zásahy a dodává:
„Instituce, které jsme potﬁebovali ke své ãinnosti,
navodily atmosféru, ve které bylo nemoÏno cokoliv
krásného vytváﬁet.“
Zpûvák a oba autoﬁi se vyjádﬁili, Ïe jejich hudba nebyla
nikdy politicky angaÏovaná a Ïe jsou ochotni se do
vlasti vrátit, pokud cenzurní zásahy ustanou.
„Pevnû vûﬁím, Ïe jak já, tak i oba moji autoﬁi najdeme
ve va‰í osobû a va‰í moudrosti porozumûní pro na‰i
sloÏitou situaci, která rozhodnû není lehká,“ Ïádá v
dopisu Gott o shovívavost úﬁadÛ, pokud se vrátí.
Gott vãera ﬁekl, Ïe to byl naopak Husák, kdo je vyzval
k návratu: „Husák nás vyzval. Ne dopisem, ale pﬁes
obchodní misi ve Frankfurtu. ... Tam si nás pozvali a
ﬁekli nám, Ïe je tu od nejvy‰‰ího ‰éfa taková nabídka,
Ïe dohadovat se pﬁes telefony a dopisy není dobré. Tak
Ïe nám zaruãuje, Ïe se to vysvûtlí a Ïe nebudou Ïádné
perzekuce, Ïe nám nikdo neublíÏí.“
***

Koºko Bratislava zaplatí za ruinu
na Tehelnom poli?
BRATISLAVA-sme-Národn˘ futbalov˘ ‰tadión, ktor˘ má
vyrásÈ za ‰tátne na Tehelnom poli, zrejme nevyjde na
plánovan˘ch vy‰e 69 miliónov eur. Nieão by malo priplatiÈ
mesto Bratislava. Materiál, ktor˘ vládnu dotáciu sprevádzal,
totiÏ hovorí aj o odkupovaní pôvodného ‰tadióna Slovana.
Ten sa následne zbúra.
„Mesto Bratislava získalo od jeho vlastníka, Národného
futbalového ‰tadióna, a. s., stavby starého ‰tadióna Slovan
Bratislava,” pí‰e sa v materiáli ministerstva ‰kolstva. Nie je to
v‰ak pravda. „Hlavné mesto nie je vlastníkom nehnuteºností
na prenajat˘ch pozemkoch,” povedala Eva Chudinová,
hovorkyÀa magistrátu.
Modern˘ futbalov˘ ‰tadión Slovensko potrebuje. Ak tak˘to
‰tadión niekto potrebuje titulovaÈ ako národn˘, dá sa vydrÏaÈ.
Rovnako ako nie je niã zlé na tom, Ïe má stáÈ v hlavnom
meste. Ostatné na polemiku je. âítajte viac v komentári Ivana
·tulajtera: PomôÏte futbalu Ministerstvo ‰kolstva problém so
zavádzajúcim tvrdením nemá. „Dotácia bude uvoºnená po
splnení podmienok uveden˘ch v materiáli,” povedala
hovorkyÀa rezortu Dana ·panková. Vypl˘va z toho, Ïe ‰tát dá
peniaze aÏ po tom, ão magistrát ‰tadión Slovana odkúpi.
ZáleÏitosÈ vyzerá záhadne aj pre iné. Na tlaãovke premiéra
Fica, ktorú zorganizoval zhruba dva t˘Ïdne po schválení
dotácie, nebolo jasné ani to, kto je majiteºom ‰tadióna na
Tehelnom poli. Prezident Slovenského futbalového zväzu
Franti‰ek Laurinec vtedy povedal, Ïe je to Slovan. Bratislavsk˘
primátor Andrej ëurkovsk˘ po tlaãovej besede na rovnakú
otázku odpovedal: „Nechcite odo mÀa vedieÈ presnú
spoloãnosÈ, ktorá to vlastní.”
Laurinec vãera poslal redakcii SME cez SMS informáciu, Ïe
vlastníkom v‰etk˘ch stavieb na Slovane je akciovka Národn˘
futbalov˘ ‰tadión. âi a koºko si za tieto stavby od mesta
spoloãnosÈ zap˘ta, nevedel Laurinec povedaÈ. Je predsedom
jej predstavenstva. „Choìte sa pozrieÈ na ten ‰tadión, akú
majú tie budovy hodnotu a potom si urobíte svoj názor,”
povedal. ·tadión Slovana nazval „ruinami”.
Oslovení poslanci mestského zastupiteºstva vãera nevedeli
o tom, Ïe by Bratislava mala nejaké stavby odkupovaÈ.
„Neviem o tom zatiaº, ale je dosÈ moÏné, Ïe sa o tom hovorilo
na niektorom zastupiteºstve, kde som ch˘bal,” povedal
nezávisl˘ poslanec a zároveÀ architekt Peter BeÀu‰ka.
Podobne je na tom poslanec Ján Budaj (DÚ), ktor˘ sa o
ìal‰ích nákladoch síce dozvedel, ale na internete.
Bratislavsk˘ magistrát vãera nevedel povedaÈ, za koºko
pôvodné stavby odkúpi. „âo sa t˘ka ìal‰ích podrobností,
budú spresnené aÏ po rokovaní v‰etk˘ch zainteresovan˘ch
strán, ktoré je naplánované koncom augusta 2009,” povedala
Chudinová.
Ján Maru‰inec z MESA 10 si myslí, Ïe by firma Národn˘
futbalov˘ ‰tadión mala ‰tadión Slovana predaÈ mestu za
korunu. „PomôÏu t˘m futbalu,” povedal pre TV SME.
Na augustovom stretnutí by sa mohlo rozhodnúÈ aj o ìal‰om
osude návrhu ‰tadióna, ktor˘ má spoloãnosÈ Národn˘
futbalov˘ ‰tadión. „Bude na zmluve medzi touto spoloãnosÈou
a mestom, za ak˘ch podmienok mesto prevezme tie veci,
ktoré boli doteraz rozpracované a urobené,” povedal Laurinec.
V predstavenstve Národného futbalového ‰tadiónu sedí
okrem Laurinca aj Ivan Kmotrík, väã‰inov˘ vlastník futbalového
klubu Slovan. Ako developer pomáhala s projektom J&T Real
Estate.
Mesto zatiaº nevypisovalo súÈaÏ na „vizáÏ” ‰tadióna, hoci to,
ako je ‰tadión navrhnut˘, ovplyvÀuje jeho koneãnú cenu.
Proti ‰tadiónu bez súÈaÏe sa aj preto postavili viacerí architekti.
Mesto tak podºa nich poru‰uje zákon o verejnom obstarávaní.
Magistrát sa bráni: „Na projekty s najväã‰ou
pravdepodobnosÈou súÈaÏ vyhlasovaÈ nebudeme, keìÏe uÏ
budú hotové,” povedala pred pár dÀami Chudinová.
Ak mesto nevyhlási súÈaÏ na architektonické rie‰enie, poru‰í
t˘m zákon? „Nie, nebude konaÈ protizákonne,” povedala
hovorkyÀa Úradu pre verejné obstarávanie Helena Fialová.
„Mesto dostalo peniaze na v˘stavbu ‰tadióna a na v˘stavbu
‰tadióna má súÈaÏ vypísaÈ,” povedala.
Poslanec Budaj tvrdí, Ïe celé tímy ºudí hºadajú cesty, ako sa
nov˘mi a nov˘mi spôsobmi dostaÈ k svojmu záujmu. „Toto je
ukáÏka dômyselnosti jedného z nov˘ch postupov,” povedal
na margo ‰tadióna bez súÈaÏe.
***

Usvûdãující fotky na zakázku

Praha -mfd-T. Syrovátka, J. Kroupa, O. ·Èastn˘Expremiéra Mirka Topolánka sledovali bûhem spoleãné
dovolené s dal‰ími politiky, lobbisty a byznysmeny v
Itálii vy‰kolení profesionálové. Mûli za úkol získat na
pﬁedsedu ODS kompromitující materiály, které by mu
u‰kodily pﬁed nadcházejícími parlamentními volbami.

August 6, 2009
Fotografie a videa, které pﬁi pobytu Topolánka v
toskánském letovisku Monte Argentario poﬁídili, ‰íﬁí
nyní do médií b˘val˘ ‰éf rozvûdky Karel Randák. Tedy
muÏ znám˘ z kauzy Savoy.
V úter˘ pﬁedal MF DNES témûﬁ 290 snímkÛ a ãtyﬁi
desítky videozábûrÛ, na nichÏ je zachycen Topolánek
a dal‰í politici, lobbisté a manaÏeﬁi velk˘ch firem, jak
tráví luxusní dovolenou v Monte Argentariu na jachtách
a v rezidencích. Randák ﬁekl, Ïe dostal tip, kde tito lidé
budou, a mûl to zdokumentovat.
Karel Randák zadavatele neprozradil. Je
pravdûpodobné, Ïe on sám jako b˘val˘ ‰éf ‰pionÛ byl
pouh˘m „vykonavatelem“ zakázky. Má totiÏ v této oblasti
bohaté zku‰enosti, a navíc zná lidi, kteﬁí jsou ve sledování
skuteãn˘mi profesionály. A mají na to i potﬁebné
vybavení. Nûkolikadenní sledování pﬁijde odhadem na
pÛl milionu korun.
„Jsem sledován dlouho. Domnívám se, Ïe sledovaãky
mÛÏe ﬁídit Randákova skupina,“ napsal vãera MF DNES
z Itálie Topolánek.
KdyÏ reportér MF DNES Randáka informoval, Ïe
vzhledem k závaÏnosti pﬁípadu zveﬁejní, kdo redakci
fotografie pﬁedal, reagoval: „Pokud mû uvedete, popﬁu
to.“
Otázkou je, komu stojí za to platit za Topolánkovo
sledování. V úvahu pﬁipadá nûkolik scénáﬁÛ. Buì je to
akce konkurenãní sociální demokracie, nebo boj o moc
uvnitﬁ ODS. Vylouãit nelze ani to, Ïe jde o soukromou
iniciativu.
Jméno Randák je v poslední dobû známé pﬁedev‰ím
ve spojitosti s âSSD. Byl to právû on, kdo s nejvût‰í
pravdûpodobností vynesl záznam schÛzky lobbisty
Miroslava ·loufa a hradního kancléﬁe Jiﬁího Weigla,
kdyÏ se se‰li v hotelu Savoy krátce pﬁed prezidentskou
volbou. Záznam se pak podle v‰eho pﬁes ‰éfa
marketingu âSSD Petra Dimuna dostal do médií. MoÏné
také je, Ïe za sledováním Topolánka stojí lidé z okruhu
jeho hlavního stranického rivala Pavla Béma.
Dimun úãast âSSD na sledování politického rivala
popﬁel.
Pavel Bém se ostﬁe ohradil: „To si snad dûláte legraci,
takové vûci já nedûlám.“
Stejnû jako poﬁizování fotografií a videí je problematické
i to, co zachycují. Je z nich patrné, Ïe se zde pﬁedseda
ODS rekreoval napﬁíklad s ‰éfem energetického gigantu
âEZ Martinem Romanem, jeho lobbistou Vladimírem
Johanesem a exministrem dopravy Ale‰em ¤ebíãkem.
To je pro Topolánka problém - mûl by vysvûtlit, proã se
v Itálii slunil ve spoleãnosti ‰éfa âEZ Romana jen pár
dní poté, co zákonodárci pﬁiklepli této firmû desítky
miliard korun. A objasnit, kolik nákladná dovolená stála
a kdo a jak ji platil.
***

Televizím ub˘vá penûz.
Diváci to uÏ poznali na obrazovce
Praha - mfd (pan)- Televizní stanice mají tûÏk˘ rok. Ale moÏná
je‰tû tûÏ‰í je ãeká.
Diváci to poznávají na první pohled - takov˘ poãet repríz jako
letos je‰tû nevidûli. Chalupáﬁi. O zvíﬁatech a lidech. Bylo nás
‰est. Samé prastaré seriály. A k tomu spousta opakování
zábavn˘ch poﬁadÛ.
Televize totiÏ ‰etﬁí, kde se dá. Problémy v oboru dokládají i
poslední ãísla spoleãnosti CME, majitele televize Nova.
Meziroãnû se jí propadly trÏby o 40 procent. âisté v˘nosy za
‰est mûsícÛ leto‰ního roku ãinily 327,4 milionu dolarÛ, tedy
asi 5,9 miliardy korun.
TrÏby této skupinû klesají na v‰ech trzích, kde pÛsobí, tedy
vãetnû âeska. Ani pﬁes úspory, které uÏ zaãátkem roku
ohlásil ‰éf CME Adrian Sarbu, se firmû nepodaﬁilo zabránit v
poklesu provozního zisku o 217 milionÛ dolarÛ. Meziroãní
ztráta ãiní 72,8 milionu dolarÛ. „·patné období v˘raznû
kontrastuje s rokem 2008, kter˘ byl pro CME rekordní,“ ﬁíká
Ondﬁej Moravansk˘ ze spoleãnosti Cyrrus. Podle nûj budou
propady pokraãovat, a to zﬁejmû i v roce pﬁí‰tím.
Úbytek reklamních investic do televizí odhadují analytici aÏ
kolem tﬁiceti procent. Je‰tû v˘raznûji by se v‰ak ‰etﬁivost
firem mohla v oboru projevit pﬁí‰tí rok.
Komerãní televize sice na podzim vytáhnou trumfy v podobû
nov˘ch poﬁadÛ a premiérov˘ch filmÛ, to pﬁechodnû - potﬁebují
mít v ruce vysoká ãísla pﬁi vyjednávání se zadavateli reklamy.
Právû tou dobou se uzavírají reklamní kontrakty, které jsou
pro komerãní stanice Ïivotnû dÛleÏité.
***
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·tûpánek a spol. se o finále porvou
na antuce v Poreãi
Praha -mfd/luk- âe‰tí tenisté uÏ vûdí, kde budou hrát semifinále
Davis Cupu. Domácí Chorvaté je pozvali na antuku v Poreãi, kde v
minulém kole pﬁemohli silné Ameriãany.
„V‰echno smûﬁovalo k tomu, Ïe budeme hrát spí‰ ve Splitu,“ ﬁekl pro
âTK nehrající kapitán ãeského t˘mu Jaroslav Navrátil.
Soupeﬁ rozhodnutí dlouho odkládal. Prostﬁedí ve Splitu mu v roce
2005 pomohlo k opanování celého Davis Cupu, pro Poreã zase
mluvily úspû‰né v˘sledky z poslední doby.
„V Poreãi je areál s niÏ‰í kapacitou, coÏ je pro nás moÏná v˘hodou,“
popisoval Navrátil.
Boj o finále Davis Cupu probûhne od 18. do 20. záﬁí, t˘den po US
Open. âesk˘ v˘bûr mají opût drÏet Radek ·tûpánek a Tomá‰
Berdych, chorvatsk˘ celek se spolehne na dvojici Ivo Karloviã, Marin
âiliã. „Jejich kvalita je vynikající, bude to velmi tûÏké,“ prohlásil
Navrátil. „Myslím, Ïe mÛÏe stejnû jako proti Argentinû opût rozhodnout
ãtyﬁhra.“
âesk˘ t˘m se letos zatím pokaÏdé opíral o v˘hodu domácích
zápasÛ, se kterou souvisí volba povrchu. Teì se musí pﬁizpÛsobit
soupeﬁi. Místo osvûdãeného ostravského taraflexu dojde na antuku,
na které âe‰i pﬁed rokem prohráli v Rusku.
„Nepﬁekvapilo nás to. Pﬁedpokládali jsme, Ïe Chorvati vyberou
právû ji,“ ﬁekl Navrátil. „MÛÏe nám to snad i pomoci. ·tûpánek na
tomhle povrchu Karloviãe dvakrát porazil.“
***

Co se dûje s Rosick˘m? Opût nehraje
Hannover - MFD/âTK-Zdravotní stav fotbalisty Tomá‰e Rosického
zÛstává záhadou. âesk˘ záloÏník opût - uÏ potﬁetí v ﬁadû - chybûl v
sestavû Arsenalu pro pﬁípravné utkání na hﬁi‰ti bundesligového
Hannoveru, kde Arsenal zvítûzil díky trefû Fabregase 1:0. Kromû
úvodní pﬁípravy s Barnetem tak Rosick˘ pﬁi‰el o následující tﬁi
zápasy.
Klub o jakékoli pﬁípadné komplikaci s Rosického návratem po 18
mûsících zranûní jen zarytû mlãí.
Rosick˘, kter˘ se od ledna minulého roku pot˘kal s problémy s
podkolenní ‰lachou a tﬁísly, se v sestavû Arsenalu objevil poprvé po
roce a pÛl 18. ãervence, kdy odehrál první poloãas proti t˘mu ãtvrté
anglické ligy Barnetu. Po zápase prohlásil, Ïe ho nic neomezovalo a
Ïe je naplno pﬁipraven pro dal‰í prÛbûh pﬁedsezonní pﬁípravy.
Pak se v‰ak neobjevil v zápase na rakouském soustﬁedûní Arsenalu
s t˘mem SC Columbia. Trenér Wenger to vysvûtlil tím, Ïe nechce
Rosického návrat uspûchat, ale Ïe ho postaví proti Haládasi.
Tam v‰ak Rosick˘ zÛstal znovu mimo.

Jurãina bojoval o plat v Toronte
Bratislava-sme/ Ondrej Gajdo‰-Hráã Washingtonu zaÏil
na arbitráÏi pokojnú diskusiu. Slovensk˘ hokejista v NHL
Milan Jurãina (26) doteraz o arbitráÏi v Toronte len poãul.
V utorok si súdny spor s klubom o platov˘ch podmienkach
vyskú‰al na vlastnej koÏi.
Hráãi ako Pavol Demitra, Ladislav Nagy i ìal‰í boli v
minulosti sklamaní úrovÀou komunikácie na
arbitráÏnom pojednávaní, kde sa od zástupcov klubu
doãkali oãierÀovania svojich v˘konov v NHL. Stretli
ste sa s t˘m aj vy?
„Aj ja som uÏ v‰elião poãul a bol som pripraven˘ na
v‰etko. Po ‰tyroch hodinách pojednávania som si
vyd˘chol: nebolo to také hrozné.”
MôÏete opísaÈ detaily?
„Sedeli sme v torontskom hoteli Marriott, kde som b˘val,
v jeden deÀ s hráãom Vancouveru Kyleom Wellwoodom.
Na jednej strane môj agent Allan Walsh, ná‰ právny
zástupca z NHLPA a ja, na druhej zástupca klubu a
právnik, ktorého si najal Washington Capitals. Medzi
nami sudca tohto prípadu. Zaãali sme okolo desiatej,
skonãili o druhej. Tri‰tvrte hodiny hovorila na‰a strana,
rovnak˘ priestor mal klub. Potom sme mali 45 minút na
vyvrátenie tvrdení zástupcov Capitals, následne mali oni
pripomienky k na‰im tvrdeniam. Medzit˘m krátke
prestávky. Cítil som z oboch strán profesionálny prístup,
nebolo tam niã prízemné. Pojednávanie malo pokojn˘
priebeh. Závereãné slovo patrilo sudcovi. S t˘m, Ïe jeho
stanovisko sa dozvieme do 48 hodín - vo ‰tvrtok.”
Dostali ste sa k slovu aj vy?
„Vôbec nie. Ani môj agent. Cel˘ ãas hovoril ná‰ právnik.

***
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to bolo pred dvoma rokmi, keì som uÏ mal letenku do
Toronta, a nakoniec som zostal doma v Liptovskom
Mikulá‰i. Teraz som sa niãoho nedoãkal, preto bola
arbitráÏ nevyhnutná.”
·tvrtkov˘ v˘rok sudcu musia re‰pektovaÈ obidve
strany. Nepoznamená to v ìal‰ej sezóne vá‰ vzÈah
s vedením klubu Capitals?
„Nemalo by. Pojednávanie v Toronte prebehlo korektne,
beriem to ako beÏn˘ krok v Ïivote profesionálneho
hokejistu. Washington má v˘borné, perspektívne muÏstvo
vedené Alexandrom Oveãkinom. V kabíne sme urobili
dobrú partiu. Budem rád, ak zostanem aj ìal‰í rok v klube
z hlavného mesta USA. V minulom roãníku sme sa
dostali do druhého kola play off, vyradil nás neskor‰í
víÈaz Pittsburgh. O rok si môÏeme trúfaÈ viac.”
Na budúci t˘ÏdeÀ naplánoval reprezentaãn˘ tréner
Ján Filc v Tatrách olympijské hokejové leto s
kandidátmi pre ‰tart na ZOH vo Vancouveri 2010.
Prídete?
„Urãite áno. Rád sa znova stretnem s hráãmi zo zámoria,
s ktor˘mi sa v sezóne zráÏam na ºade v NHL. ArbitráÏ
mám za sebou, takÏe ak by niekto z mlad‰ích hráãov
potreboval radu, skúseností mám teraz na rozdávanie.”
***

Bek F. Kaberle i Prospal konãí
TAMPA - Hokejov˘ útoãník Václav Prospal konãí v
Tampû. Klub se rozhodl vyplatit jej ze smlouvy a uvolnit
ze sv˘ch sluÏeb. âtyﬁiatﬁicetilet˘ hráã má s Blesky je‰tû
na tﬁi sezóny kontrakt, kter˘ mu zaji‰Èuje celkov˘ pﬁíjem
10,5 mil. dolarÛ.
„Udûlali jsme to v zájmu t˘mu. VáÏíme si jeho sluÏeb,
které pro nás odvedl, a pﬁejeme mu v‰e nejlep‰í v jiném
t˘mu,“ uvedl generální manaÏer Brian Lawton.
Stejn˘ osud potkal i beka Franti‰ka Kaberleho, jehoÏ
uvonila Carolina. Vedení klubu mu vyplatilo dvû tﬁetiny
smlouvy pro nadcházející sezónu, témûﬁ 1,5 mil. dolarÛ.
O jeho odchodu z Caroliny, které v roce 2006 pomohl
k zisku Stanleyova poháru, se spekulovalo uÏ dﬁíve.
***

Rozehnal se upsal Hamburku na tﬁi roky
Hamburk - MFD/âTK- Fotbalov˘ reprezentant David Rozehnal
pﬁestoupil z Lazia ¤ím do Hamburku. S nûmeck˘m klubem vãera
podepsal tﬁíletou smlouvu s opcí na dal‰í rok. Hamburk za 29letého
obránce zaplatí 8 milionÛ eur (asi 200 milionÛ korun), coÏ z nûj ãiní
jednoho z nejdraÏ‰ích fotbalistÛ ãeské historie.
***

DrÏte se, Schumacher je zpût!
¤ím -MFD/FILIP SAIVER-Sedminásobn˘ mistr svûta formule 1
Michael Schumacher bude 23. srpna sedût v kokpitu vozu Ferrari pﬁi
Velké cenû ve ‰panûlské Valencii. Nahradí v nûm Brazilce Felipeho
Massu, kterého zranila v sobotním tréninku na závod v Maìarsku
souãástka ze soupeﬁova vozu. TﬁebaÏe po operaci hlavy Massa
vãera uÏ vstal, závodit hned tak nebude.
Nûmeckému pilotovi bylo v lednu 40 a uÏ tﬁi roky uplynuly od doby,
kdy ohlásil konec skvostné kariéry. Vlastnû - pardon - pauzu.
DÛkazem je vãerej‰í ‰ampionovo prohlá‰ení, jeÏ podle agentur zní:
„Jednal jsem s pﬁedstaviteli Ferrari a dohodli jsme se, Ïe se zaãnu
pﬁipravovat na závody místo Felipeho. V této ne‰Èastné situaci chci
vyjádﬁit solidaritu s t˘mem.“
Jsou to pouhé dvû vûty, vsaìte v‰ak v‰echny peníze, Ïe zpÛsobí
obrovsk˘ poprask.
A zdaleka nejen v motorismu, zdaleka nejen ve sportu.
Schumacher je ikonou, jejíÏ vûhlas a vliv pﬁesahují tyto kategorie.
Organizace UNESCO ho jmenovala sv˘m vyslancem a podle jednoho
prÛzkumu je vzorem pro pûtinu v‰ech NûmcÛ, daleko za ním skonãili
tﬁeba Willy Brandt nebo Karel Marx.
Takov˘ comeback tu moÏná je‰tû nebyl. Ani ten nedávn˘ v podání
cyklistického fenoména Lance Armstronga se mu nejspí‰ nevyrovná.
„Za normálních okolností by Michael uÏ závodit nechtûl, Ïije
poklidn˘mÏivotem a nic mu nechybí,“ tvrdí jeho mluvãí Sabine
Kehmová. „JenÏe okolnosti normální nejsou.“
Podle prvních zpráv by mûl Schumacher závodit jen do doby, neÏ
se Massa uzdraví. I tak je uÏ teì jasné, kdo bude na startu ve Valencii
nejsledovanûj‰ím muÏem.
Situace kolem Nûmcova návratu se v posledních dnech vyvíjela
jako podle scénáﬁe telenovely, jeÏ drÏí diváky v napûtí protichÛdn˘mi
zvraty. Ten ji miluje, pak zas ne, nakonec se vezmou. Prvotní
spekulace o Schumacherovû opûtovném usednutí za volant F1 byly
vyvráceny. „Vylouãeno,“ pronesl jezdcÛv manaÏer Willi Weber. „VÏdyÈ
co by lidé oãekávali, kdyby Michael do vozu usedl? Samozﬁejmû
vítûzství.“
MoÏná lidé skuteãnû ãekat vítûzství budou. Tohle riziko v‰ak
Schumacher z vlastní vÛle podstoupí. „Jsem bojovník a tû‰ím se na
novou v˘zvu,“ vzkázal a okamÏitû zaãíná se speciálním tréninkem,
aby byl na podnik ve Valencii stoprocentnû pﬁipraven. Zvlá‰È kdyÏ na
této trati, zaﬁazené do F1 aÏ loni, nezávodil,
Nikdo v historii formule 1 nenasbíral víc titulÛ neÏ Schumacher, jenÏ
také sebral 91 vítûzství z 250 odjet˘ch závodÛ. Ve své dobû bylo jeho
prvenství ve Velké cenû stejnû pﬁekvapivé jako sníh na Alja‰ce.
Zato vãera Schumacher pﬁekvapil poﬁádnû.
***

Obránce Milan Jurčina bojuje
s torontským moorem

Bol dokonale informovan˘, mal pred sebou na papieri
spústu ãísiel zo ‰tatistík. DeÀ predt˘m sme sa na
pojednávanie pripravovali. Aj na strane Washingtonu
mal hlavné slovo ich právnik.”
Minulú sezónu ste mali vydarenú, ãísla boli na va‰ej
strane - odohrali ste 79 stretnutí s priemerom 16:09
min na zápas a so 14 bodmi v kanadskom hodnotení.
âo naj‰kared‰ie ste sa dozvedeli o sebe?
„VÏdy sa dá nieão nájsÈ. Vyhadzovali mi na oãi podºa nich
ãasté vyluãovanie (68 trestn˘ch minút v základnej ãasti
+ 12 v play off - pozn. red.).”
Washington vám po skonãení minulého roãníka
ponúkol k doteraj‰iemu platu 912 500 dolárov
zv˘‰enie o 10 percent, aby podºa pravidiel na vás
nestratil práva. Nesúhlasili ste, Ïiadali ste
dvojnásobok. Tu‰íte, ak˘ plat vám teraz vynesie
arbitráÏny sudca?
„KaÏdá strana bude musieÈ zºaviÈ. Dvojnásobn˘ plat
urãite nedostanem. Na druhej strane to nebude dvojroãná
zmluva, ku ktorej ma tlaãil Washington. Na budúci rok sa
tak stanem neobmedzen˘m voºn˘m hráãom a môÏe si
ma vybraÈ ktor˘koºvek klub v NHL.”
Ako budete spomínaÈ na arbitráÏ v Toronte?
„Bola to pre mÀa zaujímavá skúsenosÈ, zase viem nieão
nové. NemôÏem zatiaº hovoriÈ, Ïe som spokojn˘, lebo
e‰te nepoznám v˘‰ku svojho platu v budúcej sezóne.”
Tohto roku bolo v programe 17 prípadov, z nich
dvanásti sa dohodli pred arbitráÏou. Vá‰ spor bol len
tretí za dva t˘Ïdne. âím to je, Ïe v tomto lete je ich tak
málo?
„Hráãi tam neradi chodia. âakajú, Ïe sa s klubom dohodnú
predt˘m. Aj ja som si myslel, Ïe príde lep‰ia ponuka, ako
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Senzaãní Olomouc,
smutn˘ Slovan i Trnava
Obû evropské fotbalové soutûÏe se rozjely
v t˘denních intervalech. V evropské lize
se Olomouc nejprve v 2. pﬁedkole trápila s
Framem Reykjavik a doma vyrovnala aÏ v
poslední minutû na 1:1. Na Islandu v‰ak
zvítûzila 2:0 a o senzaci se postarala v 1.
kole v prvním zápase ve Skotsku, kdyÏ
rozdrtila Aberdeen 5:1. Olomouc zaãala
útoãnû a ujala se v 18. minutû vedení
Hubníkem. O pût minut pozdûji srovnal
Mulgrew. Pohroma pro Skoty pﬁi‰la v
závûreãné pÛlhodinû, kdy Hanáci ãtyﬁikrát
skórovali (65. Bajer, 69. Petr, 83. Ordo‰,
90. Hoﬁava). Debakl SkotÛ sledovalo 13
973 divákÛ. Dobr˘ v˘sledek v 1. kole si
pﬁivezl i z lichten‰tejnského Vaduzu
Liberec, kdyÏ zvítûzil brankou BlaÏka ze
43. minuty.
V 2. pﬁedkole Evropské ligy se nedaﬁilo
Trnavû, která po prohﬁe v Sarajevu 0:1,
uhrála doma pouze remízu 1:1 a z dal‰ích
bojÛ je vyﬁazena. Mnoho nadûjí v této

Slovenská CorgoÀ liga
3.kolo: MFK PetrÏalka-Dunajská Streda
1:0 (0:0), MFK RuÏomberok-Banská
Bystrica 1:1 (0:1), Tatran Pre‰ov-MFK
Dubnica 0:0, MFK Ko‰ice-FC Nitra 0:1
(0:1), M·K Îilina-FK Senica 3:0 (2:0),
Spartak Trnava-Slovan Bratislava 0:2
(0:1).
***
Tabuºka
1. Nitra
2. Slovan
3. Îilina
4. Ko‰ice
5. Pre‰ov
6. PetrÏalka
7. RuÏomberok
8. Dubnica
9. Bystrica
10. Senica
11. D. Streda
12. Trnava

3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0

1
0
1
1
1
1
3
3
3
0
1
1

0
0
0
1
1
1
0
0
0
2
2
2

3:1
5:0
4:1
2:1
3:3
1:1
3:3
1:1
1:1
3:8
1:4
0:3

7
6
4
4
4
4
3
3
3
3
1
1
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soutûÏi nemá ani Îilina, která v 1. kole
doma hrála s Hajdukem Split 1:1. Utkání
provázely v˘trÏnosti hostujících fanou‰kÛ.
Do b˘valé Jugoslávie zavítali i ko‰iãtí
fotbalisté a zvítûzili v Sarajevu nad Slavijí
2:0 a jsou jedin˘m slovensk˘m muÏstvem,
kter˘ má v˘raznou ‰anci na postup do
dal‰ího kola.
V Lize mistrÛ sice Slovan Bratislava s
bosensk˘m NK Zrinjski prohrál 0:1, ale v
odvetû zvítûzil 4:0 a postoupil do 3.
pﬁedkola, kde narazil na ﬁeck˘ Olympiakos
Pireus. Dûti z Pirea jiÏ v úvodu utkání
vstﬁelily dvû branky a zvítûzly v Bratislavû
2:0. Proti ¤ekÛm se v‰ak daﬁilo Spartû,
která hrála doma s Panathinaikos Atény.
PraÏané vyhráli 3:1 a jejich postupová
nadûje získala reálné obrysy. Odveta se
hraje 4. srpna v Aténách. Neãekan˘ úder
v tomto utkání pﬁi‰el ve 23. minutû. Ku‰nír
vybojoval aut, narazil si míã s Vackem a
parádním centrem na‰el Holendu, proti
jehoÏ hlaviãce nemûl Galinoviã ‰anci.
Druh˘ úder pﬁi‰el v 31. minutû Wilfried
vybojoval míã, centrem na‰el Zemana,
ten pﬁiÈukl Vackovi, kter˘ míã skvûle uklidil
do sítû. Ve 33. minutû PraÏanÛm zatrnulo.
BlaÏek v ‰estnáctce fauloval Salpingidise,
míã si na znaãku pokutového kopu postavil
Cissé, ale BlaÏek jeho stﬁelu k tyãi kryl! A
Letnou znûl dlouho nesly‰en˘ potlesk na
otevﬁené scénû. Hned po pauze mohl
pﬁidat tﬁetí gól Wilfried po chybû Kanteho,
ale v pádu míﬁil vedle opu‰tûné branky.
Sparta se v následujících minutách nechala
zbyteãnû zatlaãit a pﬁi‰el trest. Ku‰nír ztratil
míã na kraji ‰estnáctky, Simao na‰el
Salpingidise a ten se halfvolejem nem˘lil.
KdyÏ uÏ se zdálo, Ïe Sparta sotva uhájí
huben˘ náskok, Kalouda ho parádní stﬁelou
nav˘‰il na koneãn˘ch 3:1. Utkání sledovalo
12 058 divákÛ.
V moldavském horku ãekal Slavii ·eriff
Tiraspol. Více neÏ o samotném utkání se
asi bude mluvit o neobvyklém tahu trenéra
Jarolíma, kter˘ nechal na laviãce
náhradníkÛ zku‰eného Vaniaka a na hﬁi‰tû
poslal mladého brankáﬁe Jana Hanu‰e,
kter˘ je‰tû ani nechytal v domácí lize.
Trenér Jarolím tento poãin zdÛvodnil slovy:
„Nûkdy zaãít musí“ Utkání se skonãilo 0:0,
ale podle âeského rozhlasu byli domácí
lep‰ím t˘mem. Utkání sledovalo 10 820
divákÛ.
***

August 6, 2009

Zaãala Gambrinus liga
Úvodní duel ligového fotbalového podzimu skonãil v Teplicích mezi domácími a Spartou
bezbrankovou remízou. „Osm let jsme tu nevyhráli a opût se to nepovedlo, ale s kvalitním
soupeﬁem pﬁed v˘bornou kulisou (15120 divákÛ) jsme podali solidní v˘kon. Chtûli jsme
vyhrát, coÏ snad bylo vidût, ale nejsem vyloÏenû zklamán,“ konstatoval kouã hostí Jozef
Chovanec. Slavia hrála s Mladou Boleslaví i tentokrát nerozhodnû 1:1. Ligová nedobytnost
Edenu se chvûla v základech, úﬁadující mistr ale remízu nakonec zachránil. „Pro nás to byl
ne‰Èastn˘ zápas. V první pÛli trefíme tyã, ve druhé udûláme chybu a pustíme soupeﬁe do
vedení... SnaÏili jsme se vyrovnat, coÏ se povedlo, ale soupeﬁ hru kouskoval a nakonec jsme
mohli je‰tû prohrát. Asi je to spravedlivá remíza, kdyÏ jsme toho hostÛm tolik dovolili,“
posteskl si kouã Slavie Karel Jarolím. Vedoucí branku v televizním utkání vstﬁelil Mendy za
Slavii vyrovnal z trestného kopu Marek Jarolím. Baník se na oãekávané vítûzství s Pﬁíbramí
2:1 nesmírnû nadﬁel. Bojoval totiÏ se dvûma soupeﬁi najednou. „Tím prvním byla Pﬁíbram s
nepﬁíjemn˘m zpÛsobem hry, tím druh˘m terén. Prudk˘ liják pﬁi‰el v nejménû vhodnou dobu
tûsnû pﬁed v˘kopem. Jsme kombinaãní muÏstvo, jemuÏ podmáãené hﬁi‰tû vadí,“ rozebíral
zápas s vítûzn˘m gólem v nastaveném ãase nov˘ trenér ostravského t˘mu Miroslav Koubek.
StﬁíÏkov‰tí Bohemians prohráli na Strahovû s Olomoucí 0:2, kdyÏ branky hostí vstﬁelili Rossi
a Janotka. Zatímco Bohemians 1905 hráli v obnovené ligové premiéﬁe ve vr‰ovickém Dolíãku
s Brnem 0:0. Remízou se skonãilo i utkání Liberce s Kladnem. Hosté vedli 1:0 brankou Szaba
z 53. minuty za domácí vyrovnal Gecov o devût minut pozdûji. Stejn˘ v˘sledek uhrál i
Jablonec v Budûjovicích. PlzeÀ zvítûzila v pûkné atmosféﬁe nad Slováckem v Uherském
Hradi‰ti 3:2. Obû branky domácích vstﬁelil Petr ·vancara, kter˘ by v‰ak radûji vidûl, kdyby
domácí fotbalisté uhráli bod.
abe/tv/právo
***

45. SOKOLSKÉ LETNÍ HRY
SE ZÁVODY V LEHKÉ ATLETICE
se konají v sobotu 8. srpna 2009
opût na hﬁi‰ti ‰koly v St. Jacobs, Ontario.
Závody jsou, jako obvykle, otevﬁené v‰em, ãlenÛm i neãlenÛm Sokola,
v‰ichni, od 5 do 75 let (i dﬁíve narození) jsou k úãasti srdeãnû zváni.
SoutûÏí se v bûhu na krátké tratû (60 m a 100 m),
ve skoku dalekém, ve vrhu koulí, v hodu míãkem (dûti), ve ‰tafetovém bûhu
a v terénním bûhu - dûtí na 200 m, dospûl˘ch na 2 km a 4 km.
âasov˘ rozvrh (mÛÏe b˘t upraven podle poãtu úãastníkÛ a podle poãasí):

09:30 hod. zápis závodníkÛ
10:00 hod. zahájení závodÛ
16:00 hod. ukonãení závodÛ
17:30 hod. vyhlá‰ení v˘sledkÛ,
volná zábava na zahradû J. Kargera
Poznámky:
1. Hygienická zaﬁízení budou ve ‰kolní budovû otevﬁena po dobu závodÛ.
2. Prosíme o sdûlení, zda se zúãastníte závodÛ a / nebo volné zábavy po závodech
v Torontu: Hana Jurásková (905) 838-2541 (hanajurasek@yahoo.ca)
nebo Jan Waldauf (416) 535-1413 (jwaldauf@sympatico.ca)
v oblasti Kitchener-Waterloo-Guelph: Jana Otrubová (519) 884-9185
(jana.otruba@gmail.com)

Nápoje si, prosím, pﬁivezte!
Pﬁijeìte do malebné vesniãky St. Jacobs, pﬁivezte s sebou své pﬁátele a proÏijte s námi
hezk˘ den v pﬁíjemném prostﬁedí a v dobré spoleãnosti!
Na shledanou v sobotu 8. srpna!

