Modﬁe oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pﬁedplatné!

Pﬁedplatné na jeden rok je
32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09 (GST) = 1.50 dolaru.
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…a nepoklonili se tomu braku!
Je jakousi ironií, Ïe ãlovûk nemá ani ãas se podívat na
dokumenty, které v tûchto dnech vysílala âeská televize k
tﬁicátému v˘roãí vzniku Charty 77. V‰echno to je uÏ dávno,
jako kdyby to ani nebyla pravda. Na ãernobíl˘ch zábûrech se
objeví Plastici, bytové divadlo, tehdej‰í mluvãí Charty 77.
Signatáﬁi vzpomínají, jejich pﬁátelé pﬁikyvují a pár mlad‰ích
zájemcÛ poslouchá.
Ale zajímá to vÛbec dnes je‰tû nûkoho, ten stále se opakující
pﬁíbûh poklony mocn˘m? Tﬁi mládenci Sidrach, Mizach a
Abdenago se mají poklonit so‰e krále Nabuchodonozora,
neuãiní tak, radûji podstoupí dobrovolnû smrt, ale paradoxnû,
BÛh je zachrání i z pece ohnivé, jak se dovídáme v Danielovû
proroctví. Satan slibuje JeÏí‰ovi v‰echna království na zemi.
Nepochodil… To je pro zmûnu jiÏ Nov˘ zákon.
Jan Hus má odvolat, projevit respekt pﬁed koncilem a poklonit
se, ale je na to dost vzpurn˘; ani on se nepokoﬁil pﬁed svûtskou
mocí, ale pouze pﬁed Bohem. Jeho kolega Jeronym PraÏsk˘
kliãkuje, potká ho stejn˘ osud; i on skonãil na hranici.
Zdá se, Ïe dûjiny jsou spravedlivé, zachycují pouze pﬁíbûhy
nepoklonûní se. Pﬁíbûhy vzdoru.
Není to pravda, i v tom jsou nespravedlivé. Mnozí, kteﬁí
vzdorovali upadli v zapomenutí, zrovna tak jako ti, kteﬁí se
patolízalsky pﬁátelili s tûmi u vesla. Gustáv Husák se v
památném roce 1977 pokusil o proroctví, Ïe Charta 77 skonãí
na smeti‰ti dûjin. Neskonãila. Za to by v‰ak mnozí chtûli
vymazat ãi pozmûnit historické záznamy a podpisy pod
Antichartou. Také je jiÏ na to pozdû. Tato kapitola je uzavﬁená.
Nejen Jiří Gruntorád z Libri Prohibiti,
Pﬁed ãasem se pokou‰el jeden pﬁíleÏitostn˘ dopisovatel
ale i redakce Satellitu přeje vše nejlepší v roce 2007!
doloÏit, Ïe slavn˘ zpûvák nepodepsal Antichartu .
Argumentoval tím, Ïe jeho jméno uvedlo Rudé právo a to Ïe vÏdycky lhalo. Má to svou
Mám pravdu, protoÏe tady sedím
logiku. Ale pokud tomu tak bylo, tak zpûvák mûl dost pﬁíleÏitostí TEHDY prohlásit, Ïe nic Charta 77 slaví v lednu tﬁicet let od doby svého vzniku. Kolem petice, která upozorÀovala
takového nepodepsal, Ïe nepatﬁí do partiãky antichartistÛ. JenÏe jemu vyhovovaly tehdej‰í ãeskoslovenskou normalizaãní vládu, Ïe nedodrÏuje lidská práva, aã se k tomu
prebendy, které za to pobíral. Inu pﬁi‰el o nûco jiného, moÏná o nûco dÛleÏitûj‰ího.
v Helsinkách zavázala, se utvoﬁilo volné sdruÏené disidentÛ nejrÛznûj‰ích názorÛ i
Pak znám i pﬁípad opaãn˘. Jeden básník v euforii nad vznikem Charty 77 pﬁipojil podpisy generací.
dvou sv˘ch pﬁátel, kteﬁí sympatizovali s tímto hnutím. Ti se o svém podpisu dovûdûli aÏ KdyÏ se moc pokou‰ela nebezpeãnou iniciativu co nejrychleji veﬁejnû diskreditovat,
z Hlasu Ameriky. NeÏ se v‰e vysvûtlilo, nastalo mezi chartisty zdû‰ení. V první chvíli se oznaãila chartisty mimo jiné za „ztroskotance a zaprodance“. Pro nûkoho Charta 77
pﬁedpokládalo, Ïe se jedná o velmi rafinovanou provokaci StB. Pak se ti dva, i kdyÏ to pﬁedstavuje uÏ pouhou kapitolu z uãebnice historie nebo muzeum Ïiv˘ch a podivuhodn˘ch
nebylo pro nû lehké, k Chartû pﬁihlásili a nikdo to z tûch dokumentÛ nevymaÏe. NevymaÏe figurín, kteﬁí kdysi museli Ïít pro ideály a b˘t dostateãnû ‰ílení, aby podepsali. Jin˘m
to ani z jejich ÏivotÛ, které se radikálnû zmûnily.
chartisté pﬁipomínají ‰patné svûdomí a minulost, na kterou by nejradûji „zapomnûli“.
Ne‰lo tedy o zápas play-off, kdy poraÏen˘ konãí na smeti‰ti dûjin mezi Husákem a Naopak tûm z nûkdej‰ích signatáﬁÛ, kteﬁí se po listopadu 89 dostali k moci, se závidí jejich
chartisty, ale co v tu dobu vystihl akademik Sacharov - o souboj mravní, a co jeho krajan prebendy - zvlá‰È pokud se ãásteãnû svého chartistického kreditu zpronevûﬁili.
Nad tímto v˘roãím se jásat dvakrát nebude - spí‰e jen rozpaãitû a ostudnû pﬁe‰lapovat.
spisovatel Alexandr SolÏenicyn nazval „Ïivotem v pravdû“.
Mimodûk
jej mezi svátky pﬁipomenul i prezident Václav Klaus, kter˘ tûsnû pﬁed koncem
V té orwellovské dobû jsme se nechtûli jednodu‰e poklonit tomu braku a odmûnou nám
roku
odmítl
jmenovat novû navrÏenou Topolánkovu vládu a hlavnû jejího ministra
byly pﬁíbûhy, o kter˘ch dnes chartisté vyprávûjí v televizi, ale které dnes bohuÏel jiÏ nikdo
zahraniãí
Karla
Schwarzenberga, kter˘ kdysi právû ony „zaprodance“ podporoval z
nechápe.
Vídnû,
aby
lépe
sná‰eli
Ïivot policejních represí. Vyjádﬁil obavu, Ïe by dostateãnû nehájil
Nedávno jsem ãetl jakousi úvahu, kde pisatel srovnával Orwella s Huxleym. Pﬁiznávám
na‰e
národní
zájmy
a
nebyl
dost loajální, protoÏe je „spojen s âeskem pouze men‰í ãástí
se, Ïe mi to napadlo jiÏ pﬁedtím. Oba Ïili zhruba ve stejné dobû (v první polovinû
svého
Ïivota
i
majetku“.
dvacátého století). Zatímco Orwell má strach z totality, která nás zniãí, Huxleyho obavy
jsou v tom, Ïe se zniãíme sami. Místo nedostatkÛ poÏitkÛ nás zniãí jejich nadbytek. Místo Je moÏné stejnû demagogicky (!) diskutovat o tom, kolik politikÛ, manaÏerÛ
transformujících se firem a bank bylo po pﬁevratu, ﬁeãeno s Klausem, loajálních k ãesk˘ch
nedostatkÛ informací nás zniãí mnoÏství informací. Informací, kter˘m chybí vnitﬁní
zájmÛm. A jak je na tom vídeÀsk˘ kníÏe a ãesk˘ senátor (!), kter˘ u nás vydává
proÏitek. Za kter˘mi by byl pﬁíbûh.
nev˘dûleãn˘ t˘denník a podporuje ﬁadu kulturních aktivit. MoÏná Klaus jen nechtûl
Pro mnoho lidí bylo takovou nadbyteãnou informací i zpráva o tom, Ïe pﬁed tﬁiceti léty
nahlas ﬁíct, Ïe Schwarzenberg je pro nûj nepﬁijateln˘ kvÛli svému dvouletému pÛsobení
vznikla Charta 77. Jak se nepoklonit tomu dne‰nímu braku, kdy Ïivot jiÏ je bez pﬁíbûhu, ve funkci kancléﬁe prezidenta Václava Havla. A Ïe tedy byl ãástí onûch hradních kruhÛ,
to by byl námût pro Chartu 2007.
proti nimÏ Klaus bojoval s neústupností dﬁívûj‰ích uãitelÛ, kteﬁí nutili Ïáky s dlouh˘mi
Citát nepoklonit se tomu braku, jsem si vypÛjãil od básníka Dylana Thomase. Jeho vlasy se ostﬁíhat.
báseÀ v‰ak konãí slovy: Sláva buì na‰im odváÏn˘m srdcím!
Nicménû v Klausov˘ch slovech oÏil tón tﬁicet let staré rétoriky, která se snaÏila
Mûjme tedy odváÏná srdce podobnû jako pﬁed tﬁiceti léty a vydejme takov˘ manifest, ale diskreditovat chartisty, kdyÏ stejnû útoãila na národní cítûní. Líãila je jako outsidery a
do Huxleyovské doby.
zaprodance cizákÛ, aby z nich ‰el strach a vypadali jako ti, kteﬁí inkasují západní peníze.
Mûjme tuto odvahu v roce 2007, nikoliv kvÛli dûjinám, ty si tohoto smû‰ného pokusu Dnes je jiná doba, ale jde o stejnou logiku ‰tamgastského stolu vesnické hospody: Já mám
tûÏko v‰imnou, ale kvÛli nám sam˘m, kvÛli na‰emu pﬁíbûhu, kvÛli na‰emu Ïivotu. Stojí pravdu a mÛÏu tady sedût, protoÏe jsem tu kaÏd˘ veãer, zatímco ty jsi z mûsta. Ale vláda
to za to!
‰tamgastÛ - to uÏ je Kocourkov.
Ale‰ Bﬁezina
Michal Procházka - Praha
***
***
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: 905/
712-1200, fax: 905/712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. Farár: P. Dolinsk˘.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Pavel Norbert Rou‰, St. Adalbert
R.C. Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington
L7T 1H2. Tel/Fax.: (905) 635-5763.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20. ledna v 17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20.
ledna v 10:00..
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
21. ledna v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby.
28. ledna v 11:00.

Exil

Podlé metody Evropského spoleãenství
Evropské spoleãenství si vzalo za úkol
bránit lidská práva a zároveÀ se roz‰iﬁovat
o nové státy.
Pokud se tyto dvû snahy stﬁetnou a
v‰eobecnû uznávaná lidská práva by
byla na pﬁekáÏku pﬁijetí nového státu,
najde se v˘mluva, upraví se Úmluva o
pﬁijímání nov˘ch státÛ nebo se udûlá
docela obyãejn˘ podvod, aby poru‰ování
lidsk˘ch práv pﬁijetí nebránilo. K

obcházení lidsk˘ch práv a ke krytí
podvodného jednání slouÏí ãlánek 295
Úmluvy o ustavení evropského
spoleãenství, kter˘ stanoví:
Tato úmluva v Ïádném pﬁípadû
neovlivní ta pravidla v ãlensk˘ch
státech, která ﬁídí systém vlastnictví
Tímto ãlánkem se Evropská unie zbavila
jakékoliv starosti o základní lidské právo,
coÏ je vlastnit majetek, a to ne jen pokud

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

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

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin
opakování v úter˘ v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

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

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

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

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

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

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.
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jde o minulé komunistické vyvlastÀování,
zabavování a vyhánûní lidí z jejich obydlí
a statkÛ ale i pro v‰echny doby pﬁí‰tí.
Tento ãlánek dovoluje jakékoliv libovolné
vyvlastÀování soukromého majetku
státem a dokonce umoÏÀuje státu krytí
pokraãujícího zneuÏívání soukromého
majetku útvary, které za komunismu
obhospodaﬁovaly polnosti, lesy a doly.
Majitelé takov˘ch pozemkÛ jen bezmocnû
zírají, jak nûjaká spoleãnost doluje ‰tûrk
nebo písek na území, které mají jako
vlastníci zapsané v katastru, jak jejich
dÛm se zahradou nadále pouÏívá ãlen
komunistické ‰lechty, aãkoliv ho dostali
zpût v restituci, jak zemûdûlské druÏstvo
nadále hospodaﬁí na jejich polích. Stát se
jich nezastane a Evropsk˘ soud pro lidská
práva uÏ vÛbec ne. V takov˘ch pﬁípadech
se âeská republika uch˘lí k opûtovnému
vyvlastnûní takového majetku, prodá ho
tomu uÏivateli a tak se zbaví nepﬁíjemné
situace, tﬁebaÏe je takov˘ postup v
rozporu se zákonn˘m poﬁádkem âeské
republiky i s mezinárodním právem.
Celá ãinnost Evropské Unie se ﬁídí tímto
ãlánkem, aãkoliv se nikde nedozvíte, Ïe
tento ãlánek existuje a nikdo se na nûj
nikdy neodvolá. Ani Evropsk˘ soud se o
nûm nezmíní a pﬁitom se jím ﬁídí. V
rozhodnutí velkého senátu ve vûci
rodinn˘ch domkÛ ãesk˘ch AmeriãanÛ
soud prohlásil, Ïe tito lidé nejen, Ïe takov˘
majetek nemûli a nemûli ani reálnou
nadûji na jeho získání, protoÏe podle
ãesk˘ch zákonÛ nebyli oprávnûn˘ni
osobami, kdyÏ nemûli ãeské obãanství.
Na základû tohoto ãlánku se uskuteãnil
také podvod s pﬁijetím âeské Republiky
do Evropské Unie, kdy Evropská komise
spolu s ãeskou stranou vytvoﬁily a
schválily dokument nazvan˘ “Shrnutí
nálezÛ” (Summary Findings of the
Commission Services), kter˘ zámûrnû
neuvádí nûkolik ãesk˘ch zákonÛ a
rozhodnutí Ústavního soudu, kter˘mi byly
se zpûtnou platností zru‰eny v‰echny
pﬁedchozí zabavovací rozsudky.
Úﬁad Vysokého komisaﬁe pro lidská
práva v Îenevû pﬁijal k projednání
v‰echny rozsudky, které Evropsk˘ soud
zamítl, protoÏe Ïadatel ztratil ãeské
obãanství. âeská koordinaãní kanceláﬁ
pﬁipravuje zdarma stíÏnosti do Îenevy
pro b˘valé obãany âeské republiky, kteﬁí
obãanství z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ ztratili.
âeská koordinaãní kanceláﬁ podala petici
proti tomuto ãlánku, kter˘ poru‰uje lidská
práva
zakotvená
v
nûkolika
mezinárodních úmluvách. Na uvedené
adrese si mÛÏete objednat anglické i
ãeské znûní petice.
Czech Coordinating Office
Jan Sammer, Secretary,
jan.sammer@sympatico.ca
Tel. 416-665-7324

Česká doplňovací
škola
je každou sobotu dopoledne
od 9 do 11 hodin

v hale
Kostela sv. Václava,
496 Gladstone Ave.,
Toronto
Informace podá
L. Čarková:

416/536-5342
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Na okraj

Czech &Slovak Institutions

Ing. Mirko Janeãek 80

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

Mirko Janeãek se narodil 21. ledna 1927
v Bratislavû, maturoval na gymnáziu v
Pardubicích, jako student zemûdûlské
fakulty
v Praze se zúãastnil
protikomunistick˘ch demonstrací v roce
1948, a v ãervenci téhoÏ roku uprchl do
Nûmecka, odkud pﬁed vánoci ode‰el do
·védska, kde studoval na univerzitû v
Uppsale. V roce 1951 pﬁi‰el do Kanady,
po ãase získal místo v ministerstvu pro
imigraci, kde pracoval aÏ do odchodu do
penze.
V Kanadû stál u zrodu “Klubu novû
pﬁíchozích”, jehoÏ ãasopis “Hlas nov˘ch
redigoval”. Tento mûsíãník pozdûji zmûnil
jméno na “Kanadské listy”, které kaÏdé
dva mûsíce vycházejí dosud.
Zúãastnil se ﬁady zajímav˘ch akcí, vãetnû
podpory pﬁedlohy zákona o udûlení
kanadského ãestného obãanství Raoul
Wallenbergovi. Vybudoval obsáhl˘
archiv, vûnovan˘ b˘val˘m vojákÛm,
letcÛm a para‰utistÛm.
Aãkoliv JaneãkÛv pﬁístup k lidem
nenachází vÏdycky kladnou odezvu, jeho
archiv i novináﬁská ãinnost (jakkoli
v˘bûrová) jsou odkazem trvalé hodnoty.
Blahopﬁejeme!
***

Zemﬁel dr. Lubor Drahotsk˘
Tûsnû pﬁed vánoci (21. prosince 2006)
zemﬁel v Ottawû dr. Lubor Drahotsk˘,
krajan, kter˘ se tû‰il v‰eobecnému
respektu krajanské veﬁejnosti, stejnû jako
byl vysoce oceÀován na svém pracovi‰ti.
Drahotsk˘ pracoval pro Foreign
Investment Review Agency pﬁi
kanadském ministerstvu zahraniãního
obchodu, kde svoji kariéru zakonãil jako
Assistant Deputy Minister. Jeho rodinû
vyslovujeme hlubokou soustrast.
Josef âermák
***

Kalendáfi

12.1 (pá) 20:00
Jan Hanko, Iveta âelarová, Lenka
Nováková a Klika
na Masaryktownu.
***
13.1. (so) 19:00
Sokolsk˘ potluck
Hala kostela sv. Václava
***
19.1. (pá) 19:00
Life’s Perspecives
Helena Pravda
V˘stava v Cambridge Centre for the
Arts
***
21.1.. (ne) 17:00
Jiﬁí Grosman
Swing Noir
Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354
***
24. 1. (st) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
28. 1. (ne) 14:00
Dûtské ‰ibﬁinky
Hala kostela sv. Václava
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
10.1.2007 v 3:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
25.1.2007

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) 748-069

âesk˘ konzulát
v Montrealu
V programu vystoupí
i Jan Hanko a Lenka Nováková

Cambridge Centre
for the Arts
45 Thome Street,
Cambridge, ON
(519) 622-9676
Gallery Hours
Monday to Thursday 8:30am-9 pm
Friday 8:30am-4 pm
Saturday 9 am-3 pm

Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

âesk˘ konzulát
v Torontu
Czech Consulate in Toronto
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Úﬁední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

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

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407
North York, ON M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
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Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.

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

OSKAR MORAWETZ - 90
Jeden z nejv˘znamnûj‰ích (a nejúspû‰nûj‰ích) kanadsk˘ch skladatelÛ, Dr. Oskar Morawetz, profesor emeritus Torontské
univerzity (a mimochodem jeden z mála KanaìanÛ, jimÏ byl udûlen ¤ád Kanady i ¤ád Provincie Ontario), se 17. ledna 2007
doÏívá 90 let. Kanadské orchestry a jiné organizace jeho narozeniny oslaví provedením jeho skladeb.

T oronto Symphony Orchestra pod
taktovkou dánského dirigenta Thomase
Dausgaarda má na programu koncertÛ 31.
ledna, 1. a 3. února 2007 Carnival Overture,
jednu z nejrannûj‰ích Morawetzov˘ch
skladeb (1945). Skladba vdûãí za své jméno
Siru Ernestu MacMillanovi, kter˘ dirigoval
její premiéru s Montreal Symphony. V
skladbû, která byla provedena víc neÏ
stokrát a mezi dirigenty, kteﬁí ji uvedli

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

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

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

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

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

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

ABE
Letáky, broÏury, tiskoviny.
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

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

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net
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Z roku 1983

Foto A. Mathews

nacházíme jména Sir Adrian Boult, Rafael
Kubelík, Walter Susskind a Charles Dutoit,
se oz˘vají echa rytmÛ a lidov˘ch melodií
jeho rodného âeskoslovenska.
The Edmonton Symphony Orchestra
provede tutéÏ skladbu 20. a 21. ledna 2007
pod taktovkou Davida Lockintona ve
Winspear Theatre v Edmontonu.
Rideau Lakes Brass Quintet provede 21.
ledna 2007 v National Gallery of Canada v
Ottawû, v programu National Arts Centre
Orchestra (Maestro Pinchas Zukerman)
Music for a Sunday Afternoon,
Morawetzovu Sonátu pro smyãcov˘
orchestr.
10. února 2007 usly‰íme v MacMillan
Theatre (University of Toronto) ãelistku
Shaunu Rolston v Morawetzowû
proslavené skladbû Memorial to Martin
Luther King. Tato skladba byla objednána
rusk˘m ãelistou Mstislavem Rostropoviãem
v roce 1966, nahrána Zarou Nelsovou,
nûkolikrát provedena i snad nejvût‰ím ze
v‰ech ãelistÛ, Yo Yo Ma (na pﬁíklad v roce
1993 s New York Philharmonic, ﬁízeném
Kurt Masurem) a pﬁi pﬁíleÏitosti Kingov˘ch
50. narozenin vysílána po celém svûtû.
Kanadská CBC (Radio-2) bude v den
Morawetzov˘ch narozenin vysílat zvlá‰tní
program.
Oskar Morawetz se narodil v Úpici 17.
ledna 1917, jako jedno ze ãtyﬁ dûtí
prÛmyslníka Richarda Morawetze a jeho
Ïeny Friedy. Richard Morawetz hrál
v˘znamnou roli v kulturním, prÛmyslovém
a spoleãenském dûní své zemû.
Spolupracoval s profesorem Tomá‰em
Garriguem Masarykem, jehoÏ rodina
nav‰tûvovala Morawetzovu rodinu v Úpici.
Bûhem jedné takové náv‰tûvy si nûkdo
vypÛjãil pánské kolo. A vrátil ho dÛkladnû
zdemolované. Nikdo se k demoliãnímu ãinu
nehlásil. AÏ o mnoho let pozdûji, pﬁi
náv‰tûvû Morawetzovy rodiny v Torontu,
se k ãinu pﬁiznal Jan Masaryk.
Oskar studoval na Karlovû univerzitû, po
nûmecké okupaci ode‰el a v ãervnu 1940
emigroval do Kanady. Studoval na
Torontské univerzitû, kde mu v roce 1953
byl udûlen titul Doktora hudby.

Vedle skladeb, o nichÏ jiÏ byla zmínka,
zvlá‰tní pozornost si zaslouÏí Piano
Concerto No. 1, za kterou Morawetz obdrÏel
Zubin Mehta Award; From the Diary of
Anne Frank, skladba, za níÏ mu byl v roce
1971 udûlen Segal Foundation Special
Award; Divertimento for Strings, které na
Bruselské svûtové v˘stavû v roce 1958
dirigoval Dr. Boyd Neel; Fantasy in D for
Piano, nahrané Glenn Gouldem; chorálová
skladba Keep Us Free, kterou byl na CBC
uveden projev královny AlÏbûty v Ottawû v
roce 1951; Psalm 22 pro hlas a orchestr byl
objednán a prvnû proveden Maureen
Forrester v roce 1984 s Toronto Symphony
dirigovanou Andrew Davisem.
Jednou z jeho posledních prací byla
transkripce pro housle, ãelo a orchestr dvou
Dvoﬁákov˘ch skladeb, Humoresky v G dur,
Op. 101, ã.7 a Slovanského tance Op.72,
ã.2 e-moll. Skladby byly provedeny za
pﬁítomnosti skladatele v Smetanovû síni
16. prosince 1993 Boston Symphony pod
taktovkou Seiji Ozawa se sólisty Itzhak
Perlmanem a Yo Yo Ma a nahrány pro
Sony Classics o rok pozdûji.
Témûﬁ v‰ichni nejznámûj‰í dirigenti jeho
doby dirigovali Morawetzovy sklaby, vãetnû
Zubina Mehty, Vladimíra Ashkenazyho,
Rafaela Kubelíka, Karla Anãerleho,
Kazuyoshi Akizamy a Sira Charlese
Mackerrase. Mezi pianisty, kteﬁí hráli
Morawetzovy skladby byl, vedle Glenn
Goulda, i Rudolf Firku‰n˘ a vystoupili v nich
jako sólisté nejslavnûj‰í zpûváci, Jon
Vickers, Victor Braun, Louis Quilico, Judith
Frost, Ben Hepner a ov‰em Maureen
Forrester. ¤ada jeho skladeb byla nahrána

pro spoleãnosti Columbia, Capitol,
Melodiya, RCA, CBC a Centrediscs.
Z vyznamenání, jichÏ se Morawetzovi
dostalo, uveìme: Canada Council
Fellowship 1961,1967,1974; CAPAC
Award 1944; Critics Award, International
Competition Contemporary Music, Cava di
Tirreni, Italy 1966; Jan V. Matejcek Concert
Award, SOCAN 1994; Wm. Harold Moon
Award, SOCAN 1999; Juno Award 2001;
Queen’s Golden Jubilee Medal 2002. CBC
ho v roce 1983 poctila vydáním antologie
jeho hudby na sedmi deskách a Centrediscs
ho zaﬁadil do serie Canadian Composers
Portraits.
Oskar mûl geniální hudební pamût.
Profesorka klavíru Dá‰a Rydlová byla
svûdkem, kdy Oskar se zeptal studentky,
která mûla doprovázet pﬁi koncertu Milana
Brunnera, co budou hrát. Studentka udala
ãíslo skladby z první knihy preludií a fug
Johanna Sebastiana Bacha. Tyto skladby
jsou chromaticky podle tonÛ seﬁazeny ve
dvou knihách, 24 preludií a fug v kaÏdé
knize. Oskar podle ãísla okamÏitû urãil
tóninu a zaãal skladbu zpívat. Jinak mûl
povûst zapomûtlivého profesora (pokud to
ov‰em ‰pr˘maﬁsky nepﬁedstíral): jednou
zapomnûl, kde v stﬁedu Toronta zaparkoval
auto a jindy pﬁi‰el pﬁedná‰et ozdoben
dvûma vázankami... Miloval vtipy a po kaÏdé
náv‰tûvû v Praze jimi ãastoval své torontské
hosty. Má zlaté srdce. Seznam jeho
charitativních darÛ b˘val dlouh˘ a mezi
obdarovan˘mi byla jména nemocnic a
organizací, snaÏících se chránit pﬁírodu a
ovzdu‰í, africké dûti...
Josef âermák
***
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Denní kronika
Gorbaãov chtûl, abych toãil
o jeho lásce, pí‰e Forman
Praha - „Na pﬁelomu tisíciletí za mnou
pﬁi‰el Gorbaãov. Ztratil svou Ïenu a chtûl
vûdût, zda by jejich pﬁíbûh nevydal na film.
TouÏil vidût svou velkou lásku k Raise na
stﬁíbrném plátnû tak úpûnlivû, Ïe to hraniãilo
s posedlostí.“
Tak vzpomíná nejslavnûj‰í ãesk˘ reÏisér
Milo‰ Forman na setkání s b˘val˘m sovûtsk˘m
prezidentem v pﬁipravovaném novém a
dopsaném vydání sv˘ch pamûtí.
Memoáry vyjdou v únoru, ruku v ruce s
ãeskou premiérou reÏisérova nového filmu
Goyovy pﬁízraky. Forman v roz‰íﬁené verzi
pamûtí pí‰e i o prvním polistopadovém setkání
s Václavem Havlem v New Yorku ãi o své
filmové práci.
S Gorbaãovem se Forman se‰el dvakrát,
bavili se i o politice, tﬁeba o tom, jak se v roce
1991 na dovolené u âerného moﬁe dozvûdûl,
Ïe se v Moskvû pokou‰ejí jeho vládu svrhnout.
„Mnû to bylo jasné hned,“ odpovûdûl mu
prezident.
KATE¤INA KOLÁ¤OVÁ-Lidovky
***

10.1.2007

Leden je nejteplej‰í za 232 let
Praha-mfd/Jan Gazdík, Lucie FrydeckáLeto‰ní leden právû bourá rekord star˘ nûkolik
staletí. První tﬁetina mûsíce je totiÏ tak teplá,
Ïe ani v praÏském Klementinu, kde od roku
1775 zaznamenávají extrémy v poãasí,
neexistuje údaj, kter˘ by zaãátek tohoto roku
“trumfnul”.
“A kdyÏ se tak dívám na pﬁedpovûdi do
konce ledna, je to uÏ témûﬁ jisté: v âesku
pÛjde o nejteplej‰í leden za nûkolik set let,”

ﬁíká klimatolog Radim Tolasz.
PrÛmûrná lednová teplota je v âesku minus
2,5 stupnû Celsia. Teì je tﬁetina ledna pryã a
prÛmûr je plus 4 stupnû. Abychom se tedy
“dorovnali” na normál, musely by na konci
mûsíce zavládnout asi osmistupÀové mrazy.
Teplomûr na sluníãku vãera dopoledne
namûﬁil neuvûﬁiteln˘ch ‰estadvacet. âerstvû
vydaná mûsíãní pﬁedpovûì navíc ohla‰uje
nadprÛmûrné teploty nejménû do 10. února.
Teplá zima s sebou pﬁiná‰í ﬁadu nezvykl˘ch
úkazÛ. Jako by si pﬁíroda nemohla vybrat, zda
je je‰tû podzim, nebo uÏ nastalo jaro.
Netypická zima pﬁedstavuje nebezpeãí i pro
lidské zdraví - lékaﬁi hlásí zv˘‰en˘ poãet zápalÛ
plic. “V tûchto teplotách se bakteriím daﬁí,”
vysvûtluje lékaﬁka Hana Roháãová.
A proã je takové teplo? Meteorolog Radim
Tolasz má odpovûì. “Neteãe k nám vzduch z
kontinentální Sibiﬁe ãi Severního ledového
oceánu, jak b˘vá zvykem, n˘brÏ tepl˘ vzduch
ze stﬁedních ãi jiÏních ãástí Atlantického
oceánu.”
Teplota oceánu podle Tolasze roste. Vzduch
proudí do stﬁední Evropy, a tak je v âesku v
lednu témûﬁ jaro. Proã to ale trvá tak dlouho,
klimatologové zdÛvodnit nedokáÏou. Na
zmûny teploty v atmosféﬁe reaguje oceán
vÏdy se zpoÏdûním. A tak je moÏné, Ïe se uÏ
natolik pﬁehﬁál, Ïe zaãíná mûnit poãasí.
NadprÛmûrnû tepl˘ byl v âesku i rok 2006. I
pﬁesto se v historii na‰ly roky, kdy bylo je‰tû
tepleji.
***

Má Topolánek tﬁi pﬁebûhlíky?
Praha -MFD/JOSEF KOPECK¯, Olga
Málková- Mirek Topolánek je premiérem
teprve ãtyﬁi mûsíce, pﬁesto uÏ stojí v ãele
druhé vlády. V útery ji jmenoval prezident
Václav Klaus.

Zatím není jasné, jestli má Topolánkova vláda,
kterou sloÏili ODS, lidovci a zelení, ‰anci
získat dÛvûru Snûmovny vyÏadovanou
ústavou. MF DNES proto oslovila v‰ech sto
levicov˘ch poslancÛ z âSSD a KSâM, aby
zjistila, jestli má Topolánek nadûji na úspûch.
Jestli existují poslanci, kteﬁí by tolerancí
umoÏnili vznik nové vlády.
Ukázalo se, Ïe minimálnû tﬁi sociální
demokraté váhají: jiÏ dﬁíve rebelující Milo‰
Melãák a Michal Pohanka jako jediní odmítli
na otázku odpovûdût a skr˘vali se.
Novû k nim pﬁibyl ostravsk˘ poslanec âSSD
Petr Wolf. „Nechte to na mnû. To není otázka
pro dne‰ek. Jinou variantu odpovûdi vám
dnes neﬁeknu,“ odmítl reagovat na pomûrnû
jednoduch˘ dotaz MF DNES, jak se postaví k
Topolánkovû vládû. Drtivá vût‰ina dotázan˘ch
poslancÛ ﬁekla jasné ne, nûkolik se jich
odvolalo na rozhodnutí klubu âSSD. Ten
novou vládu skoro jistû nepodpoﬁí.
K odvaze jít proti oficiálnímu stranickému
názoru vãera vyzval sociální demokraty b˘val˘
pﬁedseda âSSD Milo‰ Zeman. „KaÏd˘
poslanec by mûl hlasovat podle vlastního
svûdomí,“ odvûtil na otázku, zda mají jednotliví
poslanci sociální demokracie uvaÏovat o
toleranci nového kabinetu, kdyÏ je strana
proti. „Na‰e zemû si po témûﬁ roce nevládnutí
vládu s plnohodnotn˘m mandátem jistû
zaslouÏí a potﬁebuje ji,“ ﬁekl prezident Klaus v
naráÏce na to, Ïe vládnutí bylo ochromeno uÏ
v dobû volební kampanû.
Podle ‰éfa âSSD Jiﬁího Paroubka je v‰ak
druhá Topolánkova vláda „je‰tû hor‰í neÏ
první“.
Topolánek zatím plánuje, Ïe o dÛvûﬁe vládû
by se mohlo hlasovat dﬁíve neÏ za tﬁicet dnÛ,
jak pﬁedepisuje ústava. „Urãitû nebudeme tak
dlouho ãekat,“ prohlásil premiér.

Petr ChudoÏilov: Román
Na autorsk˘ch ãteních, aÈ uÏ se jimi protloukám ve
·v˘carsku, Nûmecku anebo naposledy v Liberci, se
publikum ãasto zajímá o v˘robní proces pﬁíbûhu. Jak
vzniká story? Jak ãlovûk pﬁijde k nadání sestavit
písmenka tak, aby z toho povstalo nûco zajímavého
nejen pro autora, ale i pro ostatní lidi? Jak to, Ïe nûkdo
takov˘ talent má, zatímco jinému je upﬁen? Talent,
odpovídám, není zapotﬁebí. DÛleÏitûj‰í je sbûratelsk˘
pud, dobré nohy, jakoÏ i oãi které vidí a u‰i které sly‰í.
Pﬁíbûhy leÏí na ulici, autor je mnohdy nestaãí ani
posbírat, neﬁkuli napsat.
Román, jenÏ dnes budu vyprávût, vznikl na m˘ch
pochÛzkách Basilejí, laskav˘ ãtenáﬁ si vzpomene, Ïe
jsem se uÏ v nûkolika pﬁedchozích fejetonech pﬁiznal k
nevelikému, ale zato pravidelnému pﬁítoku ‰v˘carsk˘ch
frankÛ: pﬁivydûlávám si noãní rozná‰kou novin. Stalo
se 31. prosince 2006 ve ãtyﬁi hodiny ráno. Jako jindy
plnil jsem schránky pﬁedplatitelÛ novinami a dychtivû
nahlíÏel dovnitﬁ, zda tam nejsou obálky nadepsané
Panu ChudoÏilovi, na‰emu spolehlivému kolportérovi,
vesel˘ nov˘ rok pﬁejí jeho vdûãní abonenti. V obálce
b˘vá drobnûj‰í bankovka jako ocenûní m˘ch sluÏeb v
uplynulém roce, podobné v˘sadû se za star˘ch ãasÛ
také v âechách tû‰ívávali kominíci a popeláﬁi. Vypil
jsem horkou kávu u krásné pekaﬁky, proslulé tím, Ïe
kaÏdou noc povûsí pytlík zbylého neprodaného peãiva
na kliku svého krámu, aby aspoÀ trochu rozveselila
bezdomovce v jejich sirobû.
âtvrthodinku jsem cviãil v‰ech sedm pádÛ a rozdíly
mezi slovesy dokonav˘mi a nedokonav˘mi s noãním
vrátn˘m v dûtské nemocnici, rodil˘m ·v˘carem, kter˘
po‰etile vûﬁí, Ïe poté, co se nauãil maìarsky, zvládne
také ìábelská úskalí ãeského jazyka. Toulavé, citovû
vyprahlé koãce, která kaÏdou noc pﬁedstírá, Ïe mi
náleÏí, jsem jako jindy vysvûtlil, Ïe se mnou nemÛÏe jít
k nám domÛ.
Mladému muÏi, závislému na kokainu, jsem slíbil, Ïe
peníze, hodinky, prsteny a mobilní telefon pﬁinesu
pﬁí‰tû.

U elegantnû om‰elé vily na bﬁezích R˘na vyloupla se ze
tmy dáma. Jsme stará známost. Pﬁed ãtvrtstoletím, v
zaãátcích mé emigrace, jsme se potkávali pﬁi venãení
psÛ. Na‰i psi se uÏ dávno odebrali na vûãn˘ ‰pacírek,
dáma ‰varnû pﬁekroãila nejmíÀ osmdesátku, ale dodnes
spolu rádi vymaníme pár pﬁátelsk˘ch slov nebo aspoÀ
úsmûv, kdyÏ se potkáme na po‰tû. Zapálil jsem jí
cigaretu, chvíli jsme mlãky pozorovali cisternovou
loì, vlekoucí se proti proudu noãního R˘na. Za
osvûtlen˘m oknem kajuty lodník pﬁih˘bal si z lahve,
nad hladinou ﬁeky poãala se tvoﬁit mlha, “Toho mariÀáka
uÏ nikdy neuvidíme,” poznamenal jsem sentimentálnû.
Pod oblohou posetou miliardami hvûzd. pocítili jsme
marnost lidského Ïivota. “Vûﬁil byste, Ïe v mládí jsem
bejvala krásná?” pla‰e otázala se dáma. V staﬁecky
záﬁivém úsmûvu dala vystoupit svému umûlému chrupu.
“Nûco vám povím. Hotovej román!” slíbila a zapálila si
novou cigaretu. Zatímco její sestra se dávno provdala,
ona sama nebyla schopna navázat známost. PonûvadÏ
rodiãe tím stra‰nû trpûli, vymyslela si pﬁítele. Sammy
mûﬁil dva metry, jezdil na motocyklu, studoval medicínu,
pocházel z Luzernu. “Rodiãe po dvou letech mého
fantazírování pozvali Sammyho ke ‰tûdroveãernímu
stolu. KrÛta byla dokonale upeãená, v‰ichni netrpûlivû
pohlíÏeli ke dveﬁím, ale Sammy nikde. Pochopitelnû!
Zoufale jsem vybûhla na ulici, V nejbliÏ‰í hospodû
poslední host dopíjel sklenici, v˘ãepní uÏ netrpûlivû
cinkal klíãi. Rychle jsem tomu osamûlému hostu
vysvûtlila situaci. Ochotnû souhlasil, u stolu se ukázal
b˘t okouzlujícím spoleãníkem, maminka plakala
radostí.” “…a brzy nato jste se vzali, Sammy vystudoval
medicínu a proÏili jste spolu krásn˘ Ïivot,” pokusil
jsem se dokonãit cizí román, “Ráno ode‰el a uÏ jsem ho
nikdy nena‰la, pﬁestoÏe jsem chtûla,” ﬁekla dáma trpce.
Cigarety dohoﬁely, dostal jsem obálku s dvaceti franky,
v dálce filmovû zahuãela basová lodní pí‰Èala.
7.1.2006
Pro âRO 6. Oti‰tûno s vûdomím autora.
**
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Ve vládû je ‰est nováãkÛ. VÛbec poprvé se v
ãeské vládû objeví ãtyﬁi Ïeny.
***

11.1.2007
Fico sa v Líbyi stretne
s Kaddáfím
BRATISLAVA - sme/MIROSLAV KERN,
·TEFAN HUDEC-Slovensk˘ premiér Robert
Fico sa v Tripolise stretne s líbyjsk˘m
diktátorom Muammarom Kaddáfím. Na
oficiálnu náv‰tevu Líbye poletí o dva t˘Ïdne.
Plukovník Kaddáfí je najdlh‰ie vládnucim
arabsk˘m politikom. V minulosti podporoval
terorizmus a v krajine zaviedol tvrd˘
autoritársky reÏim. V posledn˘ch rokoch sa
vzÈahy medzi ním a Európskou úniou i USA
zlep‰ili natoºko, Ïe sa s ním stretol britsk˘
premiér Tony Blair, b˘val˘ predseda
Európskej komisie Romano Prodi alebo
taliansky expremiér Silvio Berlusconi.
Fico od nástupu do funkcie nav‰tívil âesko,
Brusel, Írsko, Taliansko a Maìarsko. Do
niektor˘ch tradiãne spojeneck˘ch krajín ako
Nemecko, Británia, Francúzsko a USA má
v‰ak ísÈ aÏ po Líbyi.
Najchúlostivej‰ou otázkou medzi Líbyou a
Európskou úniou je dnes osud piatich
bulharsk˘ch zdravotn˘ch sestier, ktoré majú
popraviÈ za to, Ïe podºa miestneho súdu
zámerne nakazili 426 líbyjsk˘ch detí vírusom
HIV. Proti rozsudku ostro protestovala únia aj
organizácie na ochranu ºudsk˘ch práv.
Glendová povedala, Ïe Fico sám od seba
túto tému zrejme neotvorí. Ak sa dostane na
stôl, podporí stanovisko únie, ktorá trest smrti
odmieta.
Bulharsk˘ veºvyslanec na Slovensku Ognian
Garkov pritom SME povedal, Ïe traja najvy‰‰í
bulharskí ústavní ãinitelia koncom roka Fica
listom poÏiadali o aktívnu podporu pri rie‰ení
tejto veci. Podºa Glendovej ide o list, ktor˘
dostali aj iní premiéri a Fico ho bude pri
náv‰teve Tripolisu “zohºadÀovaÈ”.
***

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

5,74 CDN $
4,60 CDN $
17,42 Kã
21,73 SK
1,19 CDN $
1,58 CDN $

Toronto Star - 6. 1. 2007

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

18,12 Kã
27,65 Kã
80,20 Kã
21,27 Kã

âNB- 8. 1. 2007

FINE FOOD EMPORIUM
Pﬁijímáme objednávky
k rÛzn˘m oslavám.
Otevﬁeno dennû, vãetnû nedûle!
Pondûlí-pátek: 7:30-19:00
Sobota: 7:30-18:00
Nedûle: 10:00-16:00
Informace a podrobnosti:

416/504-5787
638 QUEEN ST. W.
TORONTO, ONT. M6J 1E4
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Topolánek pﬁed kamerami
Paroubka nepﬁesvûdãil
PRAHAl-lidovky/ãtk-Své v˘hrady lídﬁi âSSD
shrnuli do deseti oblastí. ·ance trojkoalice na
to, Ïe postoj sociální demokracie zmûní, je
podle v‰eho mizivá. V takovém pﬁípadû by
mohl TopolánkÛv t˘m sázet jen na
“pﬁebûhlíky”.
Rozhovory o vládû za úãasti kamer iniciovala
âSSD, obãan‰tí demokraté do poslední chvíle
nevûﬁili, Ïe tento zámûr skuteãnû realizuje.
“Nám o tom nikdo pﬁedem neﬁekl,” podivil se
mluvãí vlády Martin Schmarcz, kdyÏ vidûl
pﬁipravené televizní ‰táby. Pﬁedseda zelen˘ch
Martin Bursík zase mluvil o “reality show ve
stylu Big Brother”. Topolánek hned v úvodu
oznaãil pﬁítomnost médií za “velmi
nestandardní”.
“Já jsem se hned v úvodu polekal, Ïe jednáme
o velké koalici, ale nejednáme,” ﬁekl úvodem
Paroubek. Místopﬁedseda âSSD Bohuslav
Sobotka zmínil napﬁíklad nemocenské
poji‰tûní, ru‰ení majetkov˘ch daní, sníÏenou
sazbu DPH, ru‰ení zákona o neziskov˘ch
nemocnicích ãi pﬁemûnu zdravotních
poji‰Èoven na akciové spoleãnosti jako témata,
s nimiÏ âSSD v pﬁedchozích jednáních

Press
nesouhlasila. Vládní politici se dnes s politiky
âSSD neshodli ani v názorech na sniÏování
daní. Pokud nevyjdou jednání s vedením
âSSD, chce trojkoalice oslovit jednotlivé
poslance nejsilnûj‰í opoziãní strany.
Tûsnû pﬁed jednáním rozdali socialisté
tiskovou zprávu nazvanou Desatero
programov˘ch podmínek âSSD, které podle
nich nejsou v souladu s programem koalice.
Strana podle dokumentu nechce sniÏovat
zamûstnanecké jistoty, pﬁipustit rÛst chudoby
a zvy‰ování sociálních rozdílÛ, “devastovat”
veﬁejné rozpoãty.
Pro dohodu s âSSD by podle materiálu mûla
pﬁehodnotit v˘mûnu ministrÛ, “kteﬁí nemají
patﬁiãnou kvalifikaci” - to se podle âSSD t˘ká
ministrÛ zemûdûlství Petra Gandaloviãe,
‰kolství Dany Kuchotvé a kultury Heleny
Tﬁe‰tíkové. KvÛli údajnému stﬁetu zájmÛ
Paroubkova strana nechce v ãele diplomacie
Karla Schwarzenberga.
Îivé jednání je nûãím skuteãnû mimoﬁádn˘m.
I v zahraniãí politici jednají za zavﬁen˘mi dveﬁmi
a teprve poté pﬁedstupují pﬁed novináﬁe. Také
ve‰kerá jednání o vládách se v minulosti vÏdy
konala bez médií
***

Rosti
Brankovsky
Associate Broker
Jedineãné sluÏby
Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.
Pracujeme v celé oblasti GTA

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

Pﬁejeme v‰em na‰ím pﬁíznivcÛm
v‰e nejlep‰í v roce 2007
a pohodu pﬁi sledování ãesk˘ch filmÛ a seriálÛ

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí nov˘ film reÏiséra V.Kﬁístka

RAJÓNOVÉ BLUES
Tragikomick˘ hudební film o povinné vojenské sluÏbû v období konce
normalizace a také pﬁedev‰ím o kamarádství, pﬁátelství a o lásce..
Pﬁíbûh pln˘ rock’n rollÛ, zadumãiv˘ch blues, ale i pochodÛ a ãastu‰ek
zachycuje osudy dvou vojínÛ základní sluÏby rozdíln˘ch povah Pavla
a Tondu. slouÏící u vojenské kapely v jakémsi zapadlém posádkovém
mûsteãku. Pﬁíbûh pln˘ hudby se tedy odehrává v historické dobû, kdy
vojna uÏ zdaleka nebyla pouze mazácká a zupácká, jak ji známe z
padesát˘ch let z komedií. Pﬁíbûh má ctiÏádost prezentovat vojnu,
nikoliv s obdivem ãi nad‰ením, ani jako ztûlesnûné zlo, plné
“zelen˘ch mozkÛ”, ale pravdivû a objektivnû. A samozﬁejmû s
humorem a nadsázkou, která k vojensk˘m historkám patﬁila patﬁí i v
dobû, kdy povinná prezenãní sluÏba se stala na‰tûstí minujlosti.
Hrají M. Juﬁica, J. Johánek, L. Pauloviã, I. Bare‰, J. Vondráãek,
V.Marhoul a dal‰í.
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

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

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@videoelcanada.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com
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Nesprávnû opomíjené Ïeny disentu
âeská televize pﬁipravila k tﬁicátému v˘roãí vzniku iniciativy Charty 77 pﬁekvapiv˘ slavnostní
hold. V cyklu deseti krátkometráÏních portrétÛ Îeny Charty 77 - takové jsme byly, jenÏ bude
od ledna vysílat, pﬁipomíná osudy ãesk˘ch disidentek, alespoÀ tûch veﬁejnû ménû znám˘ch
ãlenek skupiny signatáﬁÛ, která se ozvala proti útlaku komunistické moci a upozorÀovala
peticí na to, Ïe reÏim v âeskoslovensku nedodrÏuje lidská práva.
Práce pﬁedních ãesk˘ch dokumentaristek, které se chopily úkolu, vãetnû Olgy Sommerové,
Aleny Hynkové, Dagmar SmrÏové a Marie ·andové a hlavnû Terezy Svûrákové, má
obrovskou cenu pﬁedev‰ím jako (opoÏdûné) svûdectví z doby, kdy jinak vût‰ina mûla strach
a myslela radûji na rodinu nebo na sebe. Pﬁichází ale v dobû, kdy se spoleãnost uÏ dávno
odvrátila od disidentÛ i od jejich mravního a stateãného pﬁíkladu, na nûÏ se snadnûji
zapomíná jako na ‰patné svûdomí - a naopak tûm z nich, kteﬁí byli po pﬁevratu ocenûni
funkcemi a dostali se k moci, veﬁejnost ti‰e a mlãky závidí.
Neãekané na dokumentárním cyklu je sledovat, jak se právû Ïeny tehdy vyrovnávaly s
oãistcem brutální policejní represe, jejího plánu Asanace, s kriminálem a ‰ikanováním, které
na sebe bralo nejrÛznûj‰í i nejsprost‰í podoby, vãetnû fyzick˘ch útokÛ estébákÛ, nahánûní
po ulicích a ‰ikanování dûtí ve ‰kole. KdyÏ ‰la Drahomíra ·inoglová do vûzení za „pﬁípravu
pobuﬁování“, nechali jejího syna napﬁíklad pﬁedstoupit pﬁed tﬁídu a soudruÏka uãitelka po nûm
chtûla, aby v‰em ﬁekl, „kde je jeho maminka“.
Samozﬁejmû se ﬁe‰í dilema, proã bylo tehdy dÛleÏité podepsat, zatímco kolik lidí se bálo a
dávalo skrytû najevo, Ïe „by podepsali, kdyby nemûli dûti“ a necenili si více rodiny a bezpeãí
neÏ svobody. Cyklus ov‰em neﬁe‰í vinu, ani odpu‰tûní, spí‰e pﬁibliÏuje obãasné, paradoxní
momenty, kdy se osudy pronásledovan˘ch „ztroskotancÛ a zaprodancÛ“, jak je nazvalo po
vzniku Charty v roce 1977 Rudé Právo, protnuly se Ïivotem tûch ménû stateãn˘ch a mlãících.
Tlumoãnici Zdenu Tominovou takhle zachránili staﬁí lidé poté, co ji zmlátili estébáci v jejím
domû a chtûli odtáhnout do auta. Starou‰ci spustili povyk a trvali na tom, Ïe ji v estébácké
‰estsettrojce doprovodí na pohotovost. Jiní svoji podporu vyjadﬁovali tﬁeba jen hluãn˘m
zdravením nebo duchapﬁítomn˘m varováním: UÏ jedou.
Tím, jak se autorky tentokrát nezamûﬁují na známé a veﬁejné tváﬁe disentu, odhalují
ãásteãnû „jinou“ Chartu neÏ tu, kterou známe z vyprávûní a ÏivotopisÛ napﬁíklad Václava
Havla. ·lo o zvlá‰tní svobodné spoleãenství lidí nejrÛznûj‰ích vyznání a názorÛ, stejnû jako
generací, které „bûhem své doby nepro‰lo jedin˘m rozkolem“, upozorÀuje tﬁeba Anna
·abatová. Vidíme zde, Ïe za tûmi, kteﬁí po pﬁevratu odstartovali kariéru politick˘ch a
veﬁejn˘ch funkcí, byli desítky dal‰ích, které svedlo dohromady to, Ïe se ocitli tak ãi onak na
okraji normalizaãní spoleãnosti, „Ïijící v zap‰klém tichu“. A kteﬁí si nakonec zvolili, Ïe - ﬁeãeno
slovy Jana Patoãky - jsou vûci, za které stojí trpût.
Îivot, tragické ztráty a aÏ intimní chvíle tûchto signatáﬁÛ obãas ‰Èastnû oÏívají v nûkolika
humorn˘ch i hoﬁk˘ch detailech, které líãí deset filmÛ. V tomto dokumentárním cyklu nejde
ov‰em ani tak o drbárnu, nezaslechneme Ïádné naﬁíkání a hlavnû se zde zpûtnû nekádruje,
kdo kdy ublíÏil nebo u‰kodil. V nûkolika chvílích se osobní historie setkává s tou velkou,
tragickou, ‰ílenou a stále jakoby nepochopitelnou a tím paradoxnû osvûtluje dobu
komunistického útlaku, která se zdá b˘t uÏ dávno minulá. Napﬁíklad Anna ·abatová si
pamatuje Vánoce z konkrétního roku podle toho, kdo byl tehdy ve vûzení. Kamila Bendová
zase mûla s Václavem Bendou ãtyﬁi dûti bûhem ãtyﬁ let a páté aÏ se ãtyﬁlet˘m zpoÏdûním,
neboÈ manÏel sedûl v meziãase ve vûzení. Libu‰i ·ilhánové zabavili dokonce milostné dopisy
a poté bizarnû vysl˘chali i její platonickou lásku z doby, kdy jí bylo ãtrnáct let.
Z tûch zkratkovit˘ch a strhujících monologÛ vystupuje obraz rozmanitého Ïenství, stejnû
jako se v nich po letech odráÏí nezdolná i pevná energie, s kterou tyto hrdinky dovedly
stateãnû, pro nûkoho moÏná pﬁekvapivû vzdorovat brutální moci. „Kdybych byla hﬁíãka
osudu, jistû bych se sesypala. Ale já jsem si zvolila tento Ïivot a proto jsem byla pevná a
vydrÏela jsem,“ uvádí ·abatová.
„Ty Ïenské vyzaﬁovaly zvlá‰tní sílu, jaká vychází jenom v takov˘ch unikátních situacích, ve
spoleãenstvích, kdy jsou lidé utlaãovaní. Vnímat to kolem sebe, kdyÏ ãlovûk dospívá, bylo
ohromné. To vás ovlivní na cel˘ Ïivot dopﬁedu,“ ﬁíká v jednom díle Marek, syn Zdeny
Tominové.
„Dûlaly tvrdou práci a pﬁitom byly velmi vynalézavé. Mûly talent vym˘‰let cesty z krizí a ze
zapeklit˘ch situací tak, jak by to muÏ nikdy nedokázal, protoÏe nemá dost fantazie. Îenské
jsou navíc velmi trpûlivé a kdyÏ se vydají na nûjakou cestu, tak vût‰inou vydrÏí. Neznám Ïeny,
které by podlehly nátlaku té druhé strany, strany tehdej‰í moci, zatímco muÏe takové znám,“
pﬁiznává Vûnûk ·ilhán.
Tûch deset dokumentárních portrétÛ je ov‰em velmi krátk˘ch, kaÏd˘ z nich vyjde sotva na
patnáct minut. Trpí vût‰inou tím, Ïe jsou natoãené pﬁíli‰ rychle, nûkdy nesoustﬁedûnû a
hlavnû s jalovou normou publicistiky chudé âeské televize. Jde v podstatû o povídající (a
vzpomínající) hlavy, stﬁíhané s archivními materiály a podbarvované hudbou, do nichÏ obãas
protagonisté chodí parkem nebo poloprázdn˘mi ulicemi a nastavují tﬁeba tváﬁ sluníãku.
Filmaﬁsky zajímavûj‰í momenty nastávají v okamÏicích, kdy se naopak nûkdej‰í chartistky
ocitají na místû, které nûjak sehrálo dramatickou roli v jejich Ïivotech.
O co by ale umûlecky povyrostl díl vûnovan˘ Zdenû Tominové, kdyby pouze nestála pﬁed
budovou nûkdej‰ího ÚV KSâ a nevyprávûla na kameru o svém nejvût‰ím hrdinském kousku,
kdy nesla sama protestní petici na vrátnici této hrÛzu nahánûjící budovy. Kdyby byl ãas a
prostor, abychom mohli shlédnout jakousi pozdní rekonstrukci jejího nepﬁedstavitelného ãinu
nebo alespoÀ setkání s jinou vrátnou, z jiné doby, která by ale reagovala na pûtadvacet let
starou vzpomínku. Jak by pomohlo, kdyby Drahomíra ·inoglová vidûla po letech ony kamna,
v nichÏ se tûhotná schovávala ‰est a pÛl hodiny pﬁed policejní prohlídkou a zaÏila nejvût‰í
strach svého Ïivota - a nejenom o nich povídala. A kdyby paní ·ilhánová dovolila, oblékli by
jí kvÛli filmu znovu do trestanského úboru, aby vyprávûla o své dvacet let staré zku‰enosti
z vûzení. Najednou by vznikly zcela jiné filmy, Ïivé a spontánnûj‰í, které by pomohly filmovû
konfrontovat nûkdej‰í hrdinky s jejich dávn˘mi osudy. Takhle jsme svûdky pouze pasivního
vyprávûní, v˘kladu z muzea, kter˘ vedou s nadsázkou ﬁeãeno Ïivé exponáty, zatímco
provozovatel toho pﬁedstavení pouÏívá nejotﬁepanûj‰í a nejlacinûj‰í metody televizní
dokumentaristiky.
Celá série totiÏ neﬁe‰í základní vûc, jeÏ se line v podtextu kaÏdého z jejích dílÛ. Jde o
nepochopení, nedocenûní i zapomnûní, které se dostalo tûmto Ïenám od spoleãnosti, která
dnes málem neví, co to byla Charta 77. Pﬁihodila se jim dal‰í nespravedlnost, jako by byly
symbolicky opût „vyhánûny ze spoleãnosti“, anebo pﬁímo „uvûznûny“ - jen tentokrát ve
fale‰né pﬁedstavû, kterou si o nich udûlala ‰ir‰í spoleãnost, kdyÏ v nich stále vidí nûkolik
podivínÛ, ‰ílencÛ, intelektuálÛ a (s Klausem ﬁeãeno) remcajících outsiderÛ. Toãit o Chartû by
se tedy nemûlo na domácím kﬁesle, u knihovny, ani na laviãce v parku, ale mezi dne‰ními
lidmi a v dne‰ní dobû. Bylo by to mnohem zásluÏnûj‰í zvlá‰È proto, Ïe by tyto stateãné Ïeny
nemûly b˘t opominuty.
Na televizní obrazovce se pﬁedstaví nûkdej‰í mluvãí Charty 77 Libu‰e ·ilhánová, Zdena
Tominová, Anna ·abatová, ãlenky VONSU Zina Freundová, Vûra Roubalová, ale také
Tereza Bouãková, Jana Hlavsová, Alena Kumprechtová, Drahomíra ·inoglová a Kamila
Bendová.
První díl Îeny Charty 77 vysílala âT1 7. ledna 21.50
Michal Procházka, filmov˘ publicista
***
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Nemylme se, lidi, pﬁedsevzetí chybí!
Kolem Silvestra jsem trápil pár sv˘ch
znám˘ch, jaká mají pﬁedsevzetí do
nového roku; nûkteﬁí mou otázku odrazili,
Ïe nejsou malí (jakoby pﬁedsevzetí patﬁilo
mlad˘m), jiní ﬁekli, Ïe o tom nepﬁem˘‰leli,
dva mají v úmyslu dietovat, jeden chce
pﬁestat kouﬁit. Ten poslední chce pﬁestat
kouﬁit aspoÀ pût let, co pamatuji.
Zdá se mi, Ïe novoroãní pﬁedsevzetí by
mûlo b˘t cosi konkrétního, viditelného a
mûﬁitelného, a hned mne napadla
produktivita práce, kterou umíme mûﬁit
profitem. A pﬁece si nepamatuji, Ïe by si
kdo dal pﬁedsevzetí líp pracovat.
Neﬁekl jsem víc pracovat, coÏ se mûﬁit
dá dlením v zamûstnání, ale líp pracovat.
Pomocné slÛvko LÍP, jako druh˘ stupeÀ
od slova DOBRY´, je komunikaãní
potvora, protoÏe nemá Ïádnou vypovídací
hodnotu, pokud neznáme stav v˘chozí,
kter˘ se má stát lep‰í. Tedy inventura
práce, co lidé dûlají a jak to dûlají, mne
nav˘sost zaujala.
Mám jednoho známého, Ale‰ Bﬁezina
se jmenuje, kter˘ dûlá noviny. Jak se
dûlají noviny, to uÏ popsal Karel âapek,
popsal mechaniku dûlání novin.
Ale co mne víc zajímá, co se musí udûlat,
abych dostal v˘tisk novin?
Chtûl bych se optat Ale‰e, jak˘m
zpÛsobem rozhodne, co do novin patﬁí (a
co do nich nepatﬁí), do tûch jeho novin.
âas od ãasu nûkteﬁí editoﬁi vloÏí do
novin dotazník, co by ãtenáﬁi chtûli ãíst, a
nûkteﬁí ãtenáﬁi si dají práci a napí‰ou, co
by rádi ãetli; toto mi vÏdy vrtá hlavou, jak
nûkdo ví, co by rád ãetl, kdyÏ potû‰ení
ãtení spoãívá v tom, Ïe nevím, jak to ãtení
dopadne. âtení je urãitû v prvé ﬁadû
oãekávání pﬁekvapivého konce, a ãtenáﬁi
detektivek nedovolí, aby jim nûkdo
vyprávûl konec a jak to dopadne.
MÛj ostravsk˘ spoluÏák Ludûk Haupt
zajisté potvrdí, co bylo nejzávaznûj‰ím
hﬁíchem, kdyÏ jsme v ‰edesát˘ch letech
na Gymnáziu masovû ãetli smaragdky;
to byly detektivky ti‰tûné na zeleném
papíﬁe a pﬁicházely na pult knihkupectví
ve stﬁedu. Nûkteﬁí ‰kodolibí jedinci, a
Ludûk mezi nû patﬁil, bûÏeli o velké
pﬁestávce v deset hodin do blízkého
knihkupectví se postavit do fronty a novou
smaragdku koupit. Tento Ludûk, ná‰ tﬁídní
rychlo-ãtenáﬁ smaragdku bûhem
vyuãování ãetl pod lavicí a sotva ji doãetl,
tent˘Ï den nebo pﬁí‰tí, napsal na tabuli
jméno vraha. Tento trik se Luìkovi podaﬁil
nûkolikrát a my jsme odvykli koukat na
tabuli.
Ale zpût k tomu jak se pí‰ou noviny;
dovedu si snadno pﬁedstavit ãlovûka u
klávesnice, jak pí‰e ãlánek do novin a
pﬁece mne zajímá více, jak autor vybere
téma k napsání, jak dlouho to téma
zkoumá, rozebírá a mudruje, neÏ napí‰e
první vûtu.
Je naivní, kdyÏ se zeptám, jestli autor
zná poslední vûtu, kdyÏ pí‰e tu první?
Ale‰ Bﬁezina v‰ak nejen pí‰e do novin,
ale dává noviny dohromady, edituje.
Editor dává novinám ‰mrnc a punc, ráz
a smûr, coÏ je velmi dÛleÏité a dává to
tiskovinû charakter. Jak dlouho editor
rozvaÏuje, aby ãlánek jeho ãi nûkoho
jiného zapadal do toho charakteru novin?
âím více nad tím uvaÏuji, tím více si
Ale‰e Bﬁeziny váÏím jako editora, kter˘
dává noviny dohromady a kaÏdé dva
t˘dny mi je doruãí po‰tou domÛ, abych se
potû‰il.
Mám rostoucí obdiv k lidem, kteﬁí dávají
men‰í práci do vût‰ího celku. To dûlá

tﬁeba mÛj znám˘ v Torontu, jehoÏ byznys
je dodûlávání bytovek; jeho pomocníci
jdou do skoro hotového domu a zabru‰ují,
zahlazují, pﬁidûlávají zámky, seﬁizují
dveﬁe, aby nedﬁely o podlahu. Zkrátka,
aby v‰ecko klapalo neÏ se nájemník
nastûhuje.
Jak to dûlá Ale‰ Bﬁezina, kdyÏ jsou noviny
obsahovû hotové, Ïe jsou vyti‰tûny,
seskládány, olepeny adreskami a
odeslané po‰tou?
Nemám niÏádn˘ úmysl dûlat vûci
sloÏitûj‰í neÏ jsou, ale kdy ten Ale‰
Bﬁezina pí‰e své pÛvabné ãlánky, kdyÏ
musí dávat dohromady celé noviny?
Kdekdo v tomto blahobytném ãase mne
upozorÀuje, jak jdou vûci s kopce, Ïe
dﬁíve byla kvalita a dnes to uÏ není, co
b˘vávalo; já mám opaãn˘ dojem, Ïe to
jde se v‰ím do kopce, tedy s vût‰í
námahou dosáhnout stejn˘ v˘sledek, ten
v˘tisk novin.
Dnes jsem ty Bﬁezinovy noviny dostal a
pﬁeãetl od první po poslední stránky. Ale‰
Bﬁezina tam pí‰e o svém úmyslu napsat
nûco a Ïe ho nic nenapadá. ProtoÏe mne
zﬁídka kdy co napadne, vím, jaké to je,
kdyÏ ãlovûka nic nenapadá.
Ale v dal‰ím odstavci Bﬁezinu napadá,

Ïe se dvakrát pﬁestûhoval, a Ïe takové
stûhování je pûkná patálie, kterou kdyby
vûdûl pﬁed stûhováním, radûji by vyhoﬁel.
Já se dvacet let nestûhoval, ale kdekdo
se stûhoval a nûkolikrát jsem byl pﬁizván,
tedy má silná záda a ochota pﬁiloÏit ruku
k dílu, tedy vím, Ïe stûhování je jako
revoluce - ãlovûk se do toho hrne, aniÏ by
vûdûl, jak to dopadne.
Jeden mÛj znám˘ Jihoãech se rozvádí a
naplánoval stûhování na Vánoce. Toto
mi sdûlil emailem v ﬁíjnu a já mu odepsal
s navykl˘m sarkasmem, aby ho to
stûhování nepﬁizabilo. Dnes jsem se
dozvûdûl, Ïe dotyãn˘ onemocnûl a jeho
manÏelka leÏí od Mikulá‰e na psychiatrii
kvÛli pokusu o sebevraÏdu.
A Vám, pane Bﬁezino, blahoﬁeãím, Ïe
jste se v roce 2006 dvakrát stûhoval a
vydal kaÏdé dva t˘dny noviny. TakÏe
staãí, kdyÏ se v roce 2007 nebudete ani
jednou stûhovat a Va‰e noviny budou
zase lep‰í anebo vás to ochudí o nûjaká
témata ke psaní…
Jedno z m˘ch tohoroãních pﬁedsevzetí
je, Ïe se nebudu rozvádût ani stûhovat.
Zdravím a pﬁeji hezk˘ den a v‰ecko
dobré do Nového roku!
Ross Firla - Sudbury
***
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Na poloÏené otázky zkusím odpovûdût
v nûkterém z pﬁí‰tích ãísel. Dnes snad jen
tolik, Ïe m˘m takov˘m vzorem je rakousk˘
horolezec R. Messner. Ten pﬁi‰el na
zajímavou my‰lenku, Ïe kdyÏ se leze i na
vysoké hory bez niãeho, Ïe ho nic také
nezdrÏuje. A tak pﬁi dûlání novin se
nezdrÏuji, nikomu
nic nemusím
vysvûtlovat a s nik˘m se hádat. Buì se s
dopisovateli shodnu nebo neshodnu a
pak pokraãují v psaní nebo nepokraãují.
Není pro mne ani tak dÛleÏit˘ pohled,
odkud se dívají, ale jak o tom dokáÏí
napsat. Chci, aby si dopisovatelé ovûﬁili
fakta.
Na druhou stranu jsou zde urãité vûci,
které nemohu udûlat sám. Jako korektury,
protoÏe ãlovûk svoje chyby nevidí;
tiskárnu zase obstarává KT Publishers.
Neumím slovensky, angliãtina je ‰patná
atd. Na‰i komunitu zná perfektnû pan
âermák. Pan Cícha má zase témûﬁ
vÏdycky opaãn˘ názor neÏ jak˘ mám já.
Dbám na rady své manÏelky, která uãí na
umûlecké ‰kole. Petr ChudoÏilov dodává
fejetony. TakÏe mám spoustu
spolupracovníkÛ, na které se mohu
spolehnout. Je zde i ﬁada tûch, kteﬁí
inzerují, coÏ je také dÛleÏité, protoÏe tu
tiskárnu a po‰tu je zapotﬁebí zaplatit.
Ale‰ Bﬁezina
***

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

 TCT

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


Zmûnili jsme
mohli
Změnili
jsmelokalitu,
lokalituabychom
abychom
mohli
nabídnout
kvalitnûj‰í
sluÏby!
nabídnout kvalitnňejší služuby
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Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
Snadný přístup ke všem dálnicím
Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046
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Přepravujeme veškeré typy a velikosti
nákladů – od špendlíků až po nákladní vozy
– včetně automobilů, domácího vybavení,
výstavních a technických materiálů.
Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako
distribuční střediska pro celou Evropu a
Severní Ameriku.
Naše letecké oddělení v Praze provádí
proclení a distribuci.
Máme více než 25 let zkušeností v
mezinárodní námořní, letecké, silniční
i železniční přepravě.

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

Vo víre drog
Ukázka z kníÏky, která má vyjít v slovenském nakladatelství Tranoscius.
stavenisku zároveÀ. Pre‰li sme cez dvor, v ktorého boãnej
·estnásta kapitola
Nastal ãas, keì som mala odísÈ na lieãenie. DeÀ predt˘m ãasti stál dlh˘ stôl s lavicami. Za ním sa z jedn˘ch dverí
na‰i odi‰li do mesta a ja som zostala so starou mamou vynoril fúzat˘ päÈdesiatnik. Bol to primár Horniak. Zavolal
sama. Krízu som nemala, lebo som uÏívala tabletky, ale nás dnu do svojej kancelárie. Povedali sme si spolu zopár
chytil ma poriadny absÈák. Stará mama si ‰la na chvíºu slov, potom zavolal jedno dievãa, aby mi ukázalo izbu. Keì
ºahnúÈ, ja som zatiaº potichu vzala niekoºko ráz zaloÏenú sme vy‰li z kancelárie, najskôr ma prefilcovala, teda prezrela
a opätovne vyplatenú vázu, nejaké porcelánové veci a moje veci, ãi nemám u seba nieão, ão tu maÈ nesmiem.
zlaté náu‰nice, ktoré stará mama minul˘ t˘ÏdeÀ vyplatila v Napríklad heroín alebo nejaké lieky. Pumpu som vyhodila
záloÏni. Dala som si to do kabelky a ‰la sa do kúpeºne do ko‰a e‰te v Hurbanove. Zobrala mi aj ‰minky, ktoré tu
namaºovaÈ. Práve som sa chystala odísÈ, keì stará mama bolo zakázané pouÏívaÈ. Takisto pinzetu. Aj cigarety dala
vstala a postavila sa mi do cesty. Pochytil ma neuveriteºn˘ nabok. Nato som len sucho preglgla. Dievãa mi povedalo,
záchvat zlosti, aÏ mi sánky zaãali poskakovaÈ hore-dolu. Ïe u nich sa nefajãí. To sa mi uÏ naozaj zdalo priveºa - ani
Stará mama si sadla pred vchodové dvere a nepustila ma. lieky proti kríze, ani ‰minky, ani pinzetu a dokonca ani
·la som teda do svojej izby. Keì som poãula, Ïe stará cigarety. Bolo mi z toho naniã. Dievãa mi nakoniec
mama vstala a odi‰la do ob˘vaãky, rozbehla som sa k dopozeralo veci a ‰li sme do izby, v ktorej som mala b˘vaÈ.
dverám. Stará mama v‰ak bola r˘chlej‰ia a odsotila ma. Na‰i sa e‰te rozprávali s primárom. Asi o desaÈ minút sa
“PusÈ ma von! Chcem ísÈ von!” hystericky som kriãala a zdvihli a ‰li sa so mnou rozlúãiÈ. Bolo mi do revu a v krku
som mala veºkú hrãu. No s na‰imi som sa rozlúãila navonok
bola som rozhodnutá, Ïe ma niã nezastaví.
chladne, a potichu, aby to primár nepoãul, som cez zuby
“UkáÏ mi, ão má‰ kabelke!” prikázala stará mama.
precedila:
“NeukáÏem. PusÈ ma von!” hysterãila som ìalej.
“Nie. Najskôr mi ukáÏ, ão má‰ v kabelke!” opakovala stará “Alebo ma odtiaºto hneì zoberiete, alebo ujdem.”
Mama to nejako zahrala do autu, povedala mi nech sa
mama, lebo tu‰ila, Ïe chcem nieão zaloÏiÈ.
drÏím a obidvaja odi‰li. Zvrtla som sa, a to dievãa mi stále
“Niã tam nemám!”
stálo pri zadku. Na‰tvaná som sa pustila cez dvor do
“Dobre. Ako chce‰.”
záhrady a ‰la si sadnúÈ do záhradného kresla.
“Aj tak pôjdem von!”
V tom vo dverách za‰trkotali kºúãe. Stará mama vstala a “âo je?” ozvalo sa dievãa a kráãalo za mnou.
odstúpila od dverí. Na‰i sa vrátili z mesta a starej mame sa Sadla som si, no to uÏ sa okolo mÀa zhromaÏdili ostatní
uºavilo, Ïe uÏ nie je na mÀa sama. Bol z toho vtedy dosÈ “klienti”. PrekríÏila som si ruky na bruchu a nervózne som
veºk˘ ‰kandál. K˘m si na‰i odkladali veci, okrem malého mykala nohou hore-dolu.
hrnãeka a náu‰níc som stihla do skrine schovaÈ v‰etko, ão “âo ti je?” op˘tala sa Nata‰a. Tak sa volalo to dievãa, ão ma
prehºadalo.
som chcela daÈ do záloÏne.
“âoÏe? âo mi je?” vyletela som na Àu. “Ani fajãiÈ sa tu nedá,
“âo je?” sp˘tala sa ma mama.
“Mami, chcem ísÈ e‰te naposledy von. A stará mama ma ani lieky nemôÏem maÈ, ani pinzetu. To má ão znamenaÈ?!
nechce pustiÈ. Veì aj tak zajtra odchádzam na lieãenie!” Ja tu nebudem!”
Okolo mÀa stáli zo piati.
ch⁄lila som zo seba.
“Nechcem ju pustiÈ, lebo si nieão vzala a chce to predaÈ “Ale zvykne‰ si,” zaãali ma chlácholiÈ.
alebo zaloÏiÈ! A nechce ukázaÈ ão!” povedala zúfalá stará “No to urãite! Idem domov! Tu si zvykaÈ nebudem!” vyhlásila
som.
mama.
“Anna, tak dones kabelku a ukáÏ nám ju. Potom Èa pustím,” “Aj my sme si zvykli. Ja keì som sem pri‰la, bola som
presne ako ty,” povedala Nata‰a.
povedala mama.
·la som teda po kabelku. Zlaté náu‰nice som si stihla “To ma nezaujíma, proste zajtra pôjdem domov! Tu
schovaÈ do úst. Kabelku som podala mame. Tá z nej nebudem!” huãala som svoje.
vytiahla porcelánov˘ hrnãek, za ktor˘ by som sotva nieão Ostatní videli, Ïe to nemá v˘znam, tak ma nechali, nech si
dostala. Keì mama uvidela hrnãek, akosi jej to pri‰lo vyd˘chnem. Nata‰a bola stále pri mne. Prikázal jej to
primár, aby som nebola sama. Netrvalo dlho a bola veãera,
smie‰ne.
“To som si vzala, aby som mala aspoÀ na kávu,” vyhlásila ktorou som ohrdla. Jedlo sa na dvore, za t˘m dlh˘m stolom
s lavicami. Mala som stra‰nú chuÈ na cigaretu. Po veãeri,
som.
Mama len pokrútila hlavou a povedala mi, Ïe t˘ch päÈdesiat asi o pol deviatej, v‰etk˘ch nahnali do veºkej miestnosti.
korún na kávu mi dá. Náu‰nice som stále mala pod Naz˘vali ju terapeutickou. Bola v tom baraku, v ktorom
jazykom. Mama mi teda dala t˘ch päÈdesiat korún a ja som b˘vali dievãatá. Chalani mali izby na konci záhrady.
MiestnosÈ mala tvar obdæÏnika. Bola dosÈ veºká, takÏe sme
sºúbila, Ïe do polnoci budem doma.
Len ão som za sebou zavrela dvere, náu‰nice som vypºula sa do nej zmestili v‰etci. Sedelo sa na Ïinenkách. Vybrala
som si svoje stále miesto a sadla si vedºa jedného chalana.
do dlane. V záloÏni za ne dostanem ‰tyristo korún.
Keì som náu‰nice zaloÏila, ‰la som rovno k Janovi. Rudo Bola som zdutá a ãakala, ão sa bude diaÈ. Ostatní sa medzi
tam uÏ bol. Vedel, Ïe na druh˘ deÀ odchádzam. ËaÏko som sebou bavili, aÏ k˘m nepri‰iel primár. Sadol si do stredu,
sa s t˘m vyrovnávala, ale inú moÏnosÈ som nemala. U pred seba poloÏil ‰álku s ãajom a zaãala sa bilancia. To
Jana sme si dali tovar, a ja som si e‰te nieão kúpila, aby znamenalo, Ïe kaÏd˘ zhodnotil, ako preÏil deÀ, nad ãím
som si dala zajtra niekedy poãas cesty. S Rudom sme rozm˘‰ºal a ão robil. Keì pri‰iel rad na mÀa, povedali mi,
potom za‰li do re‰taurácie a dohodli sa, Ïe príde ráno na aby som sa predstavila a nieão o sebe povedala. Tak som
sa teda predstavila, povedala, Ïe som dva roky brala
stanicu.
Doma som si pumpu s uÏ prevaren˘m tovarom dala pod heroín, a to bolo v‰etko, ão som o sebe prezradila. Po
vankú‰ a pri odchode ju schovala v kabelke. Na stanici sme skonãení bilancie som e‰te vy‰la na dvor a sadla si na
mali chvíºu ãas. Sadli sme si na laviãku a ja som si zapálila lavicu. Cítila som, Ïe na mÀa ide kríza. Bola som uÏ aj
cigaretu. O chvíºu nato pri‰iel Rudo, pozdravil a prisadol si. hladná, tak som si vyp˘tala chlieb. Ak˘si chalan mi priniesol
Veºmi sme sa nerozprávali, ale postrehla som, Ïe nespal ãaj, Ïe vraj na upokojenie. Aby som zaspala. PoloÏil ‰álku
doma, pretoÏe bol obleãen˘ v tom istom ako vãera. Noc predo mÀa a kázal mi ho vypiÈ. Tak som ho teda vypila a
strávil u Jana, ale veºa toho nenaspal. PriblíÏil sa ãas ‰la si ºahnúÈ. Ten ãaj mi naozaj trochu pomohol. Zaspala
odchodu. Rudo ma odprevadil k vlaku. Sºúbila som, Ïe mu som, ale nie nadlho. Zobudila som sa asi o tretej v noci a
napí‰em. Keì sa vlak pohol, zak˘vali sme si. Videla som bdela aÏ do siedmej ráno, keì bol budíãek. Ja som v‰ak
prvé dva dni nemusela vstávaÈ. Zliezala som z postele
na Àom, Ïe je smutn˘. Ani mne nebolo do smiechu.
Po poldruhahodinovej ceste sme vystúpili v Hurbanove. okolo deviatej a bolo mi mizerne. Kríza ma neobi‰la. Bolo
Mali sme e‰te ãas, a tak sme si sadli do cukrárne. Oznámila mi zima, bolelo ma telo, kæby a bola som slabá. Obliekla
som na‰im, Ïe si potrebujem odbehnúÈ na toaletu. Tam som sa, umyla a vy‰la na dvor. V‰etci sa akurát chystali
som z kabelky vylovila skrytú pumpu, a keì som uvidela, raÀajkovaÈ. Ja som opäÈ odmietla jesÈ, pretoÏe mi bolo zle.
ão zostalo z obsahu, skoro ma na mieste porazilo. Pumpa Len tak som sedela pri stole a kútikom oka pozerala na
bola takmer prázdna! Skoro v‰etko sa mi vylialo do kabelky. chalana, ktorého prijali takisto vãera. Volal sa RasÈo. TieÏ
V pumpe zostali asi iba dva dieliky, ão bolo akoby niã. bol cel˘ bledozelen˘, zreniãky mal veºké ako kôÀ, ão
·ºahla som si teda ten úboh˘ zvy‰ok, ale nezabralo mi to. znamenalo, Ïe mal krízu ako ja. AÏ na to, Ïe raÀajky
Aby som nemala krízu, prehltla som tri kodeíny. Vrátila som neodmietol. Pri‰la za mnou Nata‰a a oznámila, Ïe sa ide
sa k na‰im. Videla som, Ïe mama uÏ bola nervózna, kde na pa‰u. Pozrela som na Àu a sp˘tala sa, ão to má
toºko trãím. Pomaly sme sa zdvihli a ja som zohnala taxík, znamenaÈ ísÈ na pa‰u. Vysvetlila mi, Ïe tam sa chodí kaÏdú
‰tvrtú sobotu v mesiaci, keì majú prísÈ rodiãia. Vtedy
ktor˘ nás odviezol na miesto lieãenia - do Sládkoviec.
Vystúpili sme z auta, otec mi zobral kufor a pre‰li sme cez v‰etci ãlenovia komunity chodia so zvieratami na pa‰u,
bránu lieãebného ústavu. To, ão som zbadala, ma riadne aby sa nestretli s rodiãmi. Net˘kalo sa to niekoºk˘ch
zarazilo. Akoby som sa ocitla na gazdovskom dvore a v˘nimiek, teda t˘ch, ktor˘m lieãenie sa ch˘lilo ku koncu.
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Mimochodom, lieãba tu trvala osemnásÈ mesiacov.
Vy‰li sme teda na pa‰u. Bolo to mimo areálu, ale nie
ìaleko. Vonku bolo pekne a teplo, ale ja som sa celá triasla
od zimy. Pod jedn˘m stromom dievãatá rozprestreli deku,
na ktorú si v‰etci posadali. Ja som si v‰ak ºahla a stoãila sa
do klbka, aby mi bolo aspoÀ trochu teplej‰ie. Pozrela som
na RasÈa. Ten mal na sebe hrub˘ sveter. Ani jemu nebolo
ktovieako teplo. Sem-tam sa ma op˘tali, ako mi je, a snaÏili
sa ma povzbudiÈ, Ïe to prejde a Ïe si zvyknem. Mne v‰ak
bolo dosÈ mizerne a tie ich reãi ma vôbec nezaujímali.
Asi o dve hodiny sme sa zdvihli a vrátili sa späÈ. Bol obed,
ktor˘ som tieÏ ignorovala. Prvé tri dni som väã‰inu ãasu
strávila v izbe na posteli. Na ‰tvrt˘ deÀ ma poslali pracovaÈ
do záhrady. Celá lieãba bola zaloÏená pracovnej terapii,
ãiÏe som sa mohla zaãaÈ realizovaÈ. V záhrade mi jeden
chalan ukázal, ako mám trhaÈ burinu. Bola som naozaj
“nesmierne nad‰ená”. Boleli ma kríÏe a ja som sa musela
prehrabávaÈ v zemi s ìal‰ími piatimi ºuìmi. Ostatní boli pri
zvieratách alebo mali inú robotu. âupela som teda medzi
mrkvou a zaãala trhaÈ burinu. A trhala som ju od buka do
buka. Bolo mi jedno, keì som vytrhla aj mrkvu. Preklínala
som to tam a rozhodla som sa, Ïe pôjdem za primárom,
nech ma pustí domov.
Zaklopala som na dvere jeho kancelárie. Vy‰iel von a ja
som mu oznámila, Ïe idem domov, nech mi dá doklady. No
zbytoãne som sa namáhala, jednoducho ma nepustil.
Nesmierne nazlostená som ‰la do svojej izby. Pri‰la za
mnou spolub˘vajúca Ingrid a zaãala mi dohováraÈ.
Rozkriãala som sa na Àu, pretoÏe sa mi ju vôbec nechcelo
poãúvaÈ.
O dva dni ma ãosi napadlo. Za‰la som za primárom a
zaãala som improvizovaÈ, Ïe pred príchodom do Sládkoviec
som bola v Bratislave na vy‰etrení a Ïe mi nieão na‰li na
maternici. Povedala som mu, Ïe mama o tom nevie a
musím jej to daÈ vedieÈ, ale nie telefonicky. T˘m som
myslela, Ïe musím odcestovaÈ domov a s mamou ísÈ na
vy‰etrenie. LenÏe primár ma odbil s t˘m, Ïe na vy‰etrenie
síce pôjdem, ale v Hurbanove. Zase mi to nevy‰lo! Kula
som plány, ako sa odtiaº dostaÈ, pretoÏe jednoducho odísÈ
sa nedalo, jedine ujsÈ. UÏ som mala také absÈáky, Ïe som
vzala Ïiletku a trochu si zarezala do Ïíl. Chcela som vtrhnúÈ
k primárovi do kancelárie a vyhráÏaÈ sa mu so Ïiletkou v
ruke, aby ma pustil domov, inak sa doreÏem. No nemala
som toºko odvahy a navy‰e by to bol dobr˘ trapas. Tak som
to vzdala, ale vedela som, Ïe raz sa mi útek podarí.
Bol piatok a ja som stále mala krízu. Keì som aj nieão
zjedla, bolo mi zle a musela som ísÈ na záchod. V noci som
nemohla spaÈ. Boli hrozné horúãavy a nás vÏdy poobede
hnali do záhrady sadiÈ burgyÀu, teda k⁄mnu repu. Bolo jej
treba posadiÈ veºké mnoÏstvo. V duchu som zúrila. Ledva
som ãupela, bola som slabá a bez akejkoºvek energie.
RasÈo sadil burgyÀu so mnou. Raz poznamenal, Ïe keby
si dal ‰tvrÈku, hneì by to tu celé povysádzal. Zaãala som
sa smiaÈ a súhlasila som s ním. Aj mne by sa hneì lep‰ie
robilo. A k tomu e‰te tak cigaretka.
Rozhliadla som sa okolo seba. Bol to veºmi bezúte‰n˘
pohºad. Nikde niã, len dva domy, cesta a polia. A e‰te
zopár stromov. Zmocnila sa ma zúfalosÈ. Predstavila som
si, Ïe namiesto na praÏiacom slnku a v bezmocnom stave
som niekde v kaviarni s Rudom na káviãke a cigarete.
Stra‰ne som zatúÏila byÈ odtiaº preã. PrekáÏalo mi tu úplne
v‰etko. Nesmela som telefonovaÈ rodiãom, ani oni mne,
nesmela som fajãiÈ, nesmela som jesÈ nijaké sladkosti. A
nadôvaÏok za poru‰enie predpisov hrozil trest - ostrihanie
dohola. V komunite bol vlastne holohlav˘ kaÏd˘ okrem
t˘ch, ktor˘m sa lieãenie konãilo. T˘m uÏ vlasy dorastali.
Moje “kolegyne” pacientky vyzerali ako väzenkyne. Keì
som sa ich sp˘tala, za ão ich ostrihali, bolo to väã‰inou za
fajãenie, pohlavn˘ styk, nedodrÏiavanie reÏimu komunity
ãi útek. Ktorási mi povedala, Ïe pri hor‰ích prípadoch
vyhoºujú aj oboãie.
**********
Epilóg
Môj priateº Roman, ktor˘ v Rimini strávil dva roky a ktor˘ sa
nezi‰tne ponúkol, Ïe ma sem zavezie, zaparkoval auto.
Vystúpili sme. Pozerala som na veºkú bránu, pred ktorou
stáli stovky ºudí. Prejde veºa ãasu, k˘m sa opäÈ uvidím s
na‰imi. Bude to v‰ak uÏ v Kanade.
Stála som vedºa Romana a ãakala, k˘m sa otvorí brána.
Hlavou mi prebehli spomienky na uplynulé dva roky, keì
nado mnou vládol heroín. Dominoval v nich Rudo, droga a
balet. Mala som trochu strach, pretoÏe päÈ rokov je vemi
dlh˘ ãas. Dúfala som, Ïe to bez problémov zvládnem. Veì
vlastne mi ani niã neostávalo. Zapálila som si cigaretu.
Roman mi ãosi hovoril, ale veºmi som ho nevnímala.
Napokon pri‰iel ãas rozlúãky. Podali sme si ruky a dali si
bozk. Zdvihla som kufor a rázne pre‰la cez bránu, za
ktorou som mala stráviÈ päÈ rokov Ïivota. Predsavzala som
si, Ïe táto moja ‰iesta lieãebná zastávka bude poslednou.
****
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Plánování Ïivotního stylu v dÛchodu

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

âást 9: Nároky na penzi z âeské republiky
Vím, Ïe mnoho z Vás, ãtenáﬁÛ a úãastníkÛ m˘ch semináﬁÛ, se zajímá o problematiku
nároku na penzi z âeské republiky. Prostﬁednictvím dne‰ního ãlánku se proto s Vámi chci
podûlit o informace, které se mi podaﬁilo o danému tématu zjistit. Ov‰em chci upozornit,
Ïe protoÏe se jedná o problematiku velmi sloÏitou, kvalita a pﬁesnost uveden˘ch informací
je závislá na zdrojích uveden˘ch na konci ãlánku.
Problematika dÛchodÛ z âR pro âechokanaìany Ïijící v Kanadû se ﬁídí Smlouvou o
sociálním zabezpeãení mezi âeskou republikou a Kanadou z roku 2003. Podle této
smlouvy platí, Ïe jestliÏe osoba získá potﬁebnou dobu poji‰tûní v jednom ze smluvních
státÛ, bude jí pﬁiznán dÛchod v plné v˘‰i podle právních pﬁedpisÛ tohoto státu (v Kanadû
se jedná o Canada Pension Plan a Old Age Security). V pﬁípadû, Ïe vlastní doba poji‰tûní
není dostaãující pro vznik nároku na dÛchod, budou se pro nárok brát v úvahu i doby
poji‰tûní získané ve druhém státû (tzn. Kanada tedy bude brát v úvahu léta odpracovaná
v âR pro v˘poãet CPP a zejména OAS a stejnû tak âeská republika). DÛchod pak bude
poskytovat kaÏd˘ ze smluvních státÛ ve v˘‰i odpovídající dobû poji‰tûní v tom kterém státû
(tzn. odpracovaná léta pomohou k získání nároku, nepomohou ale ke zv˘‰ení ãástky
dÛchodu, která bude krácena podle skuteãného poãtu odpracovan˘ch let). NíÏe uvedu
pﬁíklady, jak toto funguje v praxi.
Podívejme se nyní ve struãnosti na souãasn˘ penzijní systém âeské republiky. Obdobnû
jako v Kanadû, ãesk˘ penzijní systém rozdûluje dÛchody na starobní, invalidní, vdovsk˘
a sirotãí. Pﬁedmûtem na‰eho zájmu, stejnû jako dosud, bude starobní dÛchod. (Pozn.
autora: musím pﬁiznat, Ïe slovo „starobní“, není moje osobní preference; nicménû ãeská
legislativa jej pouÏívá a proto ho zde pouÏiji i já.)
Podle ãeského zákona o dÛchodovém poji‰tûní má ãlovûk nárok na normální starobní
dÛchod, jestliÏe získal dobu poji‰tûní (odpracoval) buìto nejménû 25 let a dosáhl aspoÀ
vûku potﬁebného pro vznik nároku na starobní dÛchod (dále jen “dÛchodov˘ vûk”), anebo
získal dobu poji‰tûní 15 let a dosáhl aspoÀ 65 let vûku. Do doby poji‰tûní se zapoãítává
i tzv. náhradní doba poji‰tûní. V plném rozsahu se mimo jiné zapoãítává doba v˘konu
základní vojenské sluÏby. V rozsahu 80 % se zapoãítává doba studia po dovr‰ení 18 let.
DÛchodov˘ vûk v âR ãiní u muÏÛ 60 let. U Ïen ãiní 53 let, pokud vychovaly alespoÀ 5 dûtí;
54 let, pokud vychovaly 3 nebo 4 dûti; 55 let, pokud vychovaly 2 dûti; 56 let, pokud
vychovaly 1 dítû; anebo 57 let pro bezdûtné. Toto platí pokud poji‰tûnci dosáhli tohoto
vûku do 31.12.1995.
Zde je vhodné uvést pﬁíklad, jak funguje zápoãet odpracovan˘ch let pro pﬁiznání dÛchodu
z âR. MuÏ, kterému je 60 let a v âR odpracoval 10 let pﬁed pﬁíchodem do Kanady, kde
odpracoval minimálnû dal‰ích 15 let (celkem 25 let) bude v âR pﬁiznán starobní dÛchod
na základû odpracovan˘ch 25 let. V˘‰e dÛchodu ov‰em bude vypoãtena pouze podle
vymûﬁovacího základu za dobu 10 let odpracovan˘ch v âR (více o v˘poãtu níÏe).
Nyní zpût k vûkové hranici. Pokud poji‰tûnci dosáhnou v˘‰e uveden˘ch vûkov˘ch hranic
v období od 1.1.1996 do 31.12.2012, stanoví se dÛchodov˘ vûk tak, Ïe ke kalendáﬁnímu
mûsíci, ve kterém poji‰tûnec dosáhl této hranice, se pﬁiãítají u muÏÛ 2 kalendáﬁní mûsíce
a u Ïen 4 kalendáﬁní mûsíce za kaÏd˘ zapoãat˘ rok z doby po 31.12.1995 do dne dosaÏení
uveden˘ch vûkov˘ch hranic.
Zvy‰ování dÛchodového vûku znamená, Ïe dÛchodov˘ vûk pro muÏe narozeného v roce
1945 je 61 let a 8 mûsícÛ, Ïenu s jedním dítûtem 58 let. Pro muÏe narozeného v roce 1950
je to 62 let a 6 mûsícÛ, pro Ïenu s jedním dítûtem je to 59 let a 8 mûsícÛ.
Po 31.12.2012 bude ãinit dÛchodov˘ vûk u muÏÛ 63 let, tj. pro muÏe narozené v roce 1953
a pozdûji. U Ïen to bude 59 let, pokud vychovaly alespoÀ 5 dûtí; 60 let, pokud vychovaly
3 nebo 4 dûti; 61 let, pokud vychovaly 2 dûti; 62 let, pokud vychovaly 1 dítû; anebo 63 let
pro bezdûtné.
Starobní dÛchod se v âeské republice skládá ze dvou sloÏek - ze základní v˘mûry a
procentní v˘mûry. V˘‰e základní v˘mûry je stanovena pevnou ãástkou, která je 1. ledna
2007 1 570 Kã mûsíãnû. V˘‰e procentní v˘mûry se stanoví procentní sazbou z v˘poãtového
základu a je závislá na délce doby poji‰tûní a v˘‰i vymûﬁovacích základÛ v rozhodném
období. Její minimální ãástka je nejménû 770 Kã mûsíãnû. Maximální hranice není
stanovena.
Odhadnout, na jak˘ dÛchod bude mít ãlovûk nárok je prakticky nemoÏné. Jedná se totiÏ
o v˘poãet zaloÏen˘ na nejen na délce doby dÛchodového poji‰tûní (odpracovan˘ch let),
ale pﬁedev‰ím na osobním vymûﬁovacím základu poji‰tûnce, ze kterého se dávka
vypoãítává. V˘poãet tohoto základu je záleÏitost sloÏitá a promûnlivá. V pﬁípadû
‰edesátiletého muÏe z pﬁíkladu v˘‰e s deseti lety odpracovan˘mi v âR lze s jistotou pouze
ﬁíci, Ïe dostane ãástku základní v˘mûry 1 570 Kã mûsíãnû. Procentní v˘mûru bude muset
vypoãítat âeská správa sociálního zabezpeãení (âSSZ).
Obdobnû jako v pﬁípadû kanadského CPP, lidé, kteﬁí jsou jiÏ v dÛchodovém vûku anebo
se mu blíÏí, mohou sami poÏádat âSSZ (Odbor správy údajové základny) o zaslání
informativního osobního listu dÛchodového poji‰tûní. Tento informativní list obsahuje
pﬁehled dob dÛchodového poji‰tûní, pﬁípadnû náhradních dob poji‰tûní, uloÏen˘ch v
evidenci âSSZ a za dobu od roku 1986 obsahuje i pﬁehled vymûﬁovacích základÛ a
vylouãen˘ch dob. KaÏd˘ má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendáﬁní
rok.
Pro penzisty Ïijící v Kanadû Ïádající o starobní dÛchod z âR existuje speciální Ïádost. Ta
je k dispozici na internetov˘ch stránkách âSSZ (ãtenáﬁi bez internetu mohou kontaktovat
mû a já jim Ïádost po‰lu). PﬁestoÏe je Ïádost urãena pro âSSZ, Ïadatel by ji mûl spoleãnû
se v‰emi dokumenty nejdﬁíve zaslat Divizi mezinárodních operací Ministerstva pro rozvoj
lidsk˘ch zdrojÛ v Ottavû, ON (International Operations, Income Security Programs,
Human Resources Development Canada), která pﬁipojí pﬁehled o dobách poji‰tûní v
Kanadû a pﬁedá ji âSSZ.
Jen pro doplnûní, obdobnû jako v Kanadû, ãlovûk má nárok na pﬁedãasn˘ trvale krácen˘
starobní dÛchod. Pro jeho získání musí splnit tyto podmínky: (1) ãlovûk získal dobu
poji‰tûní nejménû 25 let, a (2) do dosaÏení dÛchodového vûku mu chybí nejv˘‰e tﬁi roky.
Pﬁiznání tohoto dÛchodu vyluãuje nárok na normální starobní dÛchod.
Zdroje dal‰ích informací: Human Resources and Social Development Canada
www.sdc.gc.ca ; Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR www.mpsv.cz ; âeská správa
sociálního zabezpeãení www.cssz.cz
Ing. Miroslav Princ, MBA je finanãním poradcem u firmy Freedom 55 Financial. Budeteli mít dotazy ohlednû uvedené problematiky, mÛÏete je zasílat na adresu na‰í redakce
anebo pﬁímo autorovi ãlánku.
***
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MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069

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

SLOVAKOTOUR
Je ãas zajistit si letenky do Evropy!
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!

SPECIAL 2006-2007
SEAT SALE TO EUROPE
Praha, Ostrava, Brno, Bratislava, Ko‰ice,VídeÀ, Budape‰È
Do 24. bﬁezna 2007
je cena od

589.00 +daÀ

Danû: Praha,Brno:193.00 dol., Ostrava: 208.00 dol.,
Bratislava, Ko‰ice 257.00 dol., VídeÀ 270.00 dol., Budape‰È 261.00 dol

Prodej konãí 31. prosince 2006
Zavolejte si o podrobnosti o cenách a jednotliv˘ch letech!
Ont. reg. # 1032252

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

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

Freedom 55 Financial
divize London Life Insurance Company
Mississauga, ON

Tel. 905-276-1177 ext. 586
miroslav.princ@freedom55financial.com
www.freedom55financial.com
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Dopis Stálé komisi pro krajany Ïijící v zahraniãí
Toronto, 6. ledna 2007
VáÏená paní pﬁedsedkynû Seitlová,
pﬁedev‰ím Vám gratulujeme ke zvolení
pﬁedsedkyní Stálé komise Senátu pro krajany
Ïijící v zahraniãí, povûﬁení, které jste jiÏ velmi
dobﬁe pﬁedtím vykonávala. Obracíme se na
Vás a Va‰í komisi jménem hlavní
celokanadské organizace, která se intenzivnû
zajímá o situaci v âeské republice a o dosud
nevyﬁe‰ené problémy, které mezi ní a
krajanskou komunitou pﬁeváÏnû ãesk˘ch
obãanÛ Ïijících v zahraniãí stále existují.
Uvûdomujeme si, Ïe v souãasné dobû Senát
po jeho povolebním sestavení je jedin˘m
orgánem, kter˘ má organizaãní stabilitu. Senát
mÛÏe pﬁipravit podmínky a krajanskou agendu
pro Snûmovnu a vládu tak, aby o této mohlo
b˘t ve vhodnou dobu diskutováno. Tato
problematika byla jiÏ ve formû rezolucí
formulována na T˘dnu zahraniãních âechÛ v
roce 2003. Je smutnou skuteãností, Ïe odpovûdi
ministerstev na dotazy Stálé komise nejen Ïe
nebyly diskutovány na T˘dnu zahraniãních
âechÛ v roce 2006, ale nebyly vÛbec ani

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

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

Tel.: (416) 537-7698

souãástí agendy. Do dne‰ního dne nemáme
rezoluce z posledního T˘dne zahraniãních
âechÛ, které, jak doufáme, budou i reflektovat
nevyﬁe‰enou problematiku z roku 2003, a
vlastnû od samého zaãátku diskuse o tûch
vûcech.
Politické strany pﬁed volbami do Snûmovny
nám odpovûdûly vcelku optimisticky na námi
poloÏené otázky, ale v souãasné dobû chápeme,
Ïe mají jiné starosti a priority. Jedin˘m bodem,
kter˘ v rámci posledního kongresu ODS
zaznûl, byl poÏadavek na urychlené zavedení
korespondenãních voleb. Ostatním vûcem není
vûnována pozornost. NíÏe proto uvádíme
komplexnûj‰í inventuru tûchto nevyﬁe‰en˘ch
vûcí, vãetnû nûkter˘ch specifick˘ch návrhÛ
Senátu, které mají na‰i podporu a které dﬁíve
ãi pozdûji budou pﬁedmûtem schvalování na
úrovni vlády a Snûmovny.
Námûty a nevyﬁe‰ené problémy:
Korespondenãní volba
1. Poslední volby do Snûmovny ukázaly, Ïe
zahraniãní âe‰i sehráli podstatnou roli daním
hlasÛ pﬁedev‰ím ODS, která je vût‰inû
zahraniãních âechÛ programem nejbliÏ‰í,
vedle v men‰í míﬁe stranû KDU/âSL, stranû
Zelen˘ch a stále více se s KSâM korumpující
stranou âSSD. Bylo by tedy tﬁeba, aby byla jiÏ
koneãnû uzákonûna korespondenãní volba,
která by mohla nûkolikanásobnû zv˘‰it poãet
zahraniãních voliãÛ. Domníváme se také, Ïe
tento mechanismus by byl velmi vhodn˘ i pro
ãeské obãany Ïijící v âeské republice, kteﬁí
jsou pracovnû nebo rekreaãnû v dobû voleb
mimo republiku. Ostatnû vzor slovensk˘ch
korespondenãních voleb je dostateãnû
srozumiteln˘. Jak˘ je názor Stálé komise a
kdy bude zákon pﬁedloÏen?
Zákon o obãanství
2. JiÏ je pﬁipraven nov˘ zákon o obãanství,
kter˘ mûlo Ministerstvo vnitra pﬁedloÏit vládû
ke schválení (mûlo b˘t pﬁedloÏeno do 31. 9.
2006) a potom Parlamentu. Tento zakon ﬁe‰í
otazky dvojího obãanství a nûkteré dal‰í
negativní pﬁípady nevyﬁe‰en˘ch pﬁípadÛ
pﬁekáÏek obãanství. Tímto zákonem by se
nejen zv˘‰il poãet obãanÛ âR, ale i
potencionální voliãská základna. S tímto
návrhem jsme seznámeni a zajímal by nás
názor Stálé komise a jak má v úmyslu návrh
uspí‰it? Z T˘dne zahraniãních âechÛ byla
vyslovena potﬁeba ulehãit situaci krajanÛm

ãeského pÛvodu, narozen˘m v zahraniãí, kteﬁí
nemohou získat ãeské obãanství a jsou
vystavováni byrokratick˘m procedÛrám jako
cizinci. Sympatizujeme s jejich situaci a
domníváme se, Ïe by âeská republika jim
pobyt v âeské republice mûla co nejvíce
usnadnit, aÈ jiÏ umoÏnûním ãeského obãanství
nebo pﬁijetím liberálního Krajanského zákona.
Bezvízov˘ styk
3. Na‰e organizace usiluje, aby bezvízov˘
styk do Kanady pro ãeské obãany byl
reciproãnû zaveden. V tomto smûru jsme
poslali podporu tohoto bezvízového styku
kanadskému ministerskému pﬁedsedovi,
ministru imigrace i ministru zahraniãí. TaktéÏ
jednáme s kanadsk˘mi poslanci a situaci
monitorujeme i pﬁes kanadského velvyslance
v âeské republice, kter˘ ubezpeãuje, Ïe je to
i jeho zájem. Kanada pﬁislíbila, Ïe sdûlí
podmínky, za kter˘ch by bezvízov˘ styk mohl
b˘t zaveden a podle pﬁedbûÏn˘ch zpráv v
dubnu 2007 má b˘t uãinûno zásadnûj‰í
rozhodnutí. Víme, Ïe bezvízov˘ styk do
Kanady a USA je i prioritou ãeské zahraniãní
politiky, poslancÛ a senátorÛ, bez ohledu na
politickou pﬁíslu‰nost.
Restituce
4. Restituce byly ﬁe‰eny poloviãatû a
nespravedlivû. Vedle restituentÛ, kter˘m byly
majetky pﬁiznány, mnoho restituentÛ neobstálo
u soudÛ, kde pﬁedpojatá justice pﬁiznala jejich
pÛvodní majetky b˘valé komunistické
nomenklatuﬁe, ãímÏ byly tyto majetky
odcizeny a soudy toto odcizení potvrdily.
Podstatná je také skupina restituentÛ, kteﬁí
nemohli své nároky uplatnit, protoÏe v dobû
úãinnosti zákona nemûli ãeské statní obãanství,
které Ústavní soud dodateãnû uznal za
nedÛleÏité pro uplatnûní nárokÛ. StíÏnosti na
postup soudu se hromadí jednak u Evropského
soudu ve ·trasburku, ale hlavnû Spojené
národy se pﬁipravují na rozhodné odsouzení
âeské republiky, pokud jde o její diskriminaãní
zákony, Listinu základních práv i Ústavu. Zde
je jiÏ asi 40 stíÏností, z toho 10 pﬁípadÛ bylo
pﬁijato vãetnû pﬁípadÛ, které byly odmítnuty
Evropsk˘m soudem ve ·trasburku. âesk˘
Senát by mûl b˘t znepokojen tím, Ïe si tolik
lidí v Îenevû stûÏuje a chce se dopátrat pﬁíãin.
Bylo by dobré, aby vypravil delegaci do
Îenevy ke komisaﬁce Madame Louise Arbour
a tím byl dÛkladnû informován o názoru

Spojen˘ch národÛ. Pak bude tﬁeba obrátit
veﬁejné mínûní k tûmto pﬁípadÛm. âeské
zákonodárství je zákonem 198/1993 k tomu
pﬁipraveno a bylo by úãinné, aby skupina
senátorÛ podala stíÏnost k Ústavnímu soudu k
prosazení zmûny doﬁe‰ení restitucí. Je to nejen
otázka politické vÛle, ale spravedlnosti se s
problematikou restitucí koneãnû vypoﬁádat.
Sdûlte nám prosím co Stálá komise v tomto
smûru má v plánu uãinit.
Senátní iniciativy
Senát prosadil zákon o ustanovení Ústavu
pamûti národa. Tento zákon byl podstoupen
Snûmovnû, kde byl pﬁijat vût‰inou 1 hlasu a
bude dále diskutován ve ãteních zákona. Tento
Ústav by mohl b˘t také garantem vybudování
Muzea hanby komunismu, jehoÏ pﬁíprava
probíha mimo jiné také z iniciativy na‰í
organizace. V této souvislosti by bylo
mimoﬁádnû dÛleÏité navázat kontakt s Muzeem
komunistick˘ch zloãinÛ, které bylo otevﬁeno
v pevnostním bunkru v Kralíkách, od 1. srpna
2006.
OceÀujeme práci senátorÛ, kteﬁí dokázali pﬁes
nepﬁízeÀ politického prostﬁedí, pﬁipravit a
schválit dÛleÏité návrhy zákonÛ, rozhodujících
o zdárném rozvoji demokratické spoleãnosti
v âR, zejména:
a) Novelizaci zákona zákazu fa‰ismu, nacismu
a komunismu.
b) Zákon o od‰kodnûní vysoko‰kolsk˘ch
studentÛ a profesorÛ, vylouãen˘ch z vysok˘ch
‰kol komunistick˘m diktátorsk˘m reÏimem.
c) Zákon o uznání 3. odboje proti
komunistickému zloãinnému systému, jako
vyjádﬁení úcty obûtem komunistické zvÛle a
násilí, navrÏením udûlení vyznamenání
v˘znaãn˘m bojovníkÛm, jako napﬁ. bratrÛm
Ma‰ínÛm, Milanu Paumerovi a jejich
popraven˘m druhÛm, pﬁedním osobnostem
Konfederace politick˘ch vûzÀÛ (KPV) a âsl.
obci legionáﬁské.
d) Doporuãujeme vyvolat regionální iniciativy
na zﬁizování:
- DESEK CTI za uznání 3. odboje (podobnû
jako pomníky padl˘m ve válkách), zejména
tûch, kteﬁí se aktivnû a neohroÏenû postavili
proti komunistickému reÏimu, a tûch, kteﬁí ze
zvÛle drÏitelÛ komunistické moci a jejich
aktivních pomocníkÛ byli popraveni, zastﬁeleni
na útûku pﬁes hranice nebo umuãeni pﬁi
v˘slechu.
- Schválit novelizovan˘ zákon zákazu fa‰ismu,
nacismu a komunismu.
- Zakázat ústavnû KSâM (obdobnû jako Svaz
komunistické mládeÏe) a vystûhovat Ústﬁední
v˘bor KSâM z jejich provokativního sídla a
adresy v ulici Politick˘ch vûzÀÛ v Praze.
e) Pﬁi v‰ech tûchto iniciativách by mûly
Parlament a vláda vycházet z dÛleÏit˘ch
rezolucí schválen˘ch nedávno EU a UN, které
ukládají ãlensk˘m státÛm:
Vy‰etﬁení
zloãinÛ
spáchan˘ch
komunistick˘mi reÏimy, zji‰tûní viníkÛ a jejich
potrestání.
- Od‰kodnûní obûtí tûchto reÏimÛ a to i post
mortem.
VáÏená paní pﬁedsedkynû, vûﬁíme, Ïe tûmto
nevyﬁe‰en˘m problémÛm a iniciativám budete
Vy osobnû i celá Stálá komise pro krajany
Ïijící v zahraniãí, které pﬁedsedáte vûnovat
pozornost s podporou celého Senátu vãetnû
jeho vedení.
Prosím sdûlte nám, kdy tyto námûty budou
diskutovány na Va‰í nejbliÏ‰í schÛzi Stálé
komise. Pﬁedseda na‰í organizace bude v âeské
republice v dubnu a tak by se rád Va‰í schÛze
zúãastnil a obsah tohoto dopisu diskutoval
podrobnûji.
Srdeãnû Vás a ãleny komise zdraví a do
Nového roku pﬁeje mnoho úspûchÛ
Milo‰ ·uchma- pﬁedseda âSSK
Bl. Rohnová-místopﬁedsedkynû âSSK
***
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Blahodárn˘
úãinek…
Byl jeden z nepﬁíjemn˘ch, de‰tiv˘ch dnÛ
leto‰ního podzimu v Britské Kolumbii. A k
tomu psímu poãasí nahromadila se mi
hojnost starostí a vûcí k vyﬁízení. A
pohledávky, pﬁicházející do domu, jindy
placené vãas, teì oznamovaly zpoÏdûní
díky návalu mnoha jin˘ch povinností.
Zakoupen˘m speciálním noÏem snaÏil
jsem se ze zbytku skla, které jsem po‰kodil
pﬁi v˘mûnû reprodukcí, odﬁíznout mnohem
men‰í rozmûr pro zaskleni mnohem
men‰ího obrázku. Dílo se nepovedlo. Místo
onoho malého obdélníku skla ulomil se
plát mnohem vût‰í. Rozhodl jsem se dát
vûc odborníkÛm. Po dlouhé pﬁestávce
rozhodl jsem se vyjet opût zahrát si pár
setÛ ping-pongu k pﬁíteli podnikateli.
Cestou jsem se zastavil v malém krámû,
kde kupuji olejovky a shledal, Ïe cena se
zv˘‰ila; zeptal se na dÛvod majitelky
iránského pÛvodu, odpovûdûla mi
mlãením. V hostinci, kam chodíme po
tenisu zastavil jsem se na jedno pivko.
PoloÏil jsem na pult sumu malinko vût‰í
neÏ cena piva, mlad˘ v˘ãepní jí sebral bez
jediného slova. Byla to ãástka, kterou bych
mu stejnû ponechal, ale jeho samozﬁejmost
mi pﬁipomnûla, Ïe v mnohém se ãasy
zmûnily. Zaplatil jsem a záhy jsem se ocitl
se na silnici v dûsivém provozu a jel se
sv˘m vozidlem krokem.
Lilo jako z konve. V‰iml jsem si ruãiãky na
ukazateli mnoÏství paliva. BlíÏila se k té
v˘straÏné znaãce, kterou jsem dosud
ignoroval. Zajel jsem k pumpû. Od minule
se cena benzinu opût zvedla. Hejsek v
kukani lelkoval, chvíli trvalo, neÏ stiskem
tlaãítka a umoÏnil mi nákup na kreditní
kartu. Vrátil jsem se na dálnici, po které
jsem musel jet nûkolik kilometrÛ, abych si
mohl zahrát ping-pong. Chlápek v
bavoráku bezohlednû vjel pﬁed moje
vozidlo. Moje pﬁed tﬁemi léty operované
srdce se rozbu‰ilo vzteky. „Zatracenej
zbohatlíku!“ vykﬁiknul jsem. Ten ﬁidiã to
ov‰em nemohl sly‰et. A moÏná to ani
nebyl zbohatlík, ale uãenec, kter˘ si na své
vozidlo vydûlal úctyhodnou prací (aã uãenci
ani v této zemi nemají nûjak valnû na
rÛÏích ustláno). Napadlo mne pﬁi nejbliÏ‰í
pﬁíleÏitosti se nûkde otoãit a vrátit se domÛ.
Ale to uÏ jsem právû vjel na most, za nímÏ
následovala dálnice, s moÏností návratu
jen v˘jezdem na nepoãetné ulice k ní
kolmé.
Znûlka v autorádiu ohlásila zprávy. A uÏ
se to hrnulo. Dal‰í masakr v Iráku, v
Burnaby (ãtvrt velkého Vancouveru) dal‰í
vraÏda. Zpronevûra nûjakého vysokého
hodnostáﬁe. A i v pﬁí‰tích nûkolika dnech
bude pr‰et jako z konve. Ted uÏ jen chybí,
abych píchnul. A navíc pﬁední kolo. Ale
nestalo se tak. Naopak, skonãily zprávy a
do prostoru vozidla zaãaly znít saxofony
G. Mulligana a P. Desmonda. All the Things
You Are. Ten ojedinûl˘, medov˘ tón
barytonsaxofonu Gerry Mulligana a po
chvilce k nûmu se pﬁidávající sopransax
stejnû skvûlého Paul Desmonda. Pojednou
pﬁestal jsem vnímat v‰e kolem kromû
silnice pﬁed kapotou vozu... a pak uÏ jen
naslouchal té interpretaci skladby.
Saxofony dvou jazzmanÛ jakoby sv˘mi
tóny vstﬁikovaly nûjak˘ ochrann˘
prostﬁedek do mé mysli, ochrann˘ proti
v‰emu, co jsem ten den zaÏil, co jsem ve
zprávách sly‰el. A já se zaãal usmívat a
levou nohou si malinko podupávat do taktu
- a uÏ jsem kliìánko zpomaloval, kdyÏ bylo
tﬁeba a hlem˘Ïdím tempem se blíÏil k cíli a
jen jsem si pﬁál, aby ta skladba trvala co
nejdéle, ale i pak, kdyÏ skonãila, pokraãoval
jsem v jízdû zklidnûl˘ a snad i moudﬁej‰í…
Vladimír Cícha - Vancouver
***

Kanadská mozaika na webu
VáÏen˘ pane Bﬁezino,
dûkujeme Vám za posílání Satellitu, kter˘ mÛÏe b˘t i pro nás - ãeské obãany Ïijící v
âR - zajímavé ãtení. Jsme rovnûÏ rádi, Ïe nám sv˘m zpÛsobem dûláte reklamu respektive Kanadské mozaice. Právû ve 24. ãísle jsme “objevili” 4 ãlánky z Mozaiky.
Chtûli bychom Vás poprosit, kdybyste ke ãlánkÛm je‰tû udával i webovou adresu, aby
se ãtenáﬁ mohl do archívu Mozaiky rovnou prokliknout:
http://www.canada.cz/am3/asp/text.asp?pageID=CpASaPt2&lang=1
nebo napsat www.canada.cz a k tomu tﬁeba poznámku, Ïe celé vydání Mozaiky
naleznou ãtenáﬁi na tûchto webov˘ch stránkách.
Myslíme si, Ïe je dobré, aby ãtenáﬁi Satellitu vûdûli, Ïe cel˘ archív Mozaiky se dá najít
právû na webov˘ch stránkách Velvyslanectví Kanady a Ïe Kanadská mozaika je
bulelletin velvyslanectví, ne jenom název rubriky ve Va‰em ãtrnáctideníku.
Dûkujeme a pﬁeji pûkn˘ vstup do nového roku 2007,
Pavla BartÛÀková
Public Diplomacy Assistant/Adjointe,diplomatie publique
Canadian Embassy/Ambassade du Canada
Muchova 6, 160 00 Prague 6
Tel: +420 272 101 827/Fax: +420 272 101 894
www.canada.cz

Internet

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

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.25.satellite1-416.com
www.25.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
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Slovenská extraliga
34. kolo: Martin-Mikulá‰ 6:1, Zvolen-Poprad
5:3, Skalica-Ko‰ice 1:2, Trenãín-Slovan 2:4,
Nitra-Îilina 3:1.
35. kolo: Poprad -Trenãín 3:4, Skalica-Martin
5:2, Îilina-Zvolen 3:2 sn, Ko‰ice-Nitra 7:3,
Slovan-Mikulá‰ 6:2.
36. kolo: Martin-Slovan 5:4 pp, Mikulá‰Poprad 3:5, Zvolen-Ko‰ice 2:1 sn, TrenãínÎilina 3:0, Nitra-Skalica 5:4.
37. kolo: Zvolen-Skalica 3:2, Trenãín-Ko‰ice
2:4, Mikulá‰-Îilina 6:1, Slovan-Poprad 3:6,
Nitra-Martin 6:2.
38. kolo: Martin-Poprad 2:3, Skalica-Trenãín
4:8, Îilina-Slovan 3:6, Ko‰ice-Mikulá‰ 5:2,
Nitra-Zvolen 3:4 pp.
39. kolo: Zvolen-Martin 2:3 sn, Trenãín-Nitra
2:1, Mikulá‰-Skalica 4:3, Slovan-Ko‰ice 5:1,
Poprad -Îilina 1:0.

Tabuºka
1. Ko‰ice
2. Slovan
3. Zvolen
4.Trenãín
5. Martin
6. Poprad
7. Nitra
8. L. Mikulá‰
9 Îilina
10. Skalica

39
39
39
39
40
39
39
39
40
39

136:94
140:100
111:92
118:97
120:109
116:109
107:107
96:141
90:12
97:154

75
75
73
60
55
54
54
41
34
33

35. kolo: Tﬁinec-Kladno 4:2, Vsetín-Litvínov
1:6, Budûjovice-Vítkovice 4:2, Sparta-PlzeÀ
3:0, K. Vary-Zlín 4:0, Liberec-Pardubice 2:3,
Slavia-Znojmo 4:2.
36. kolo: Zlín-Liberec 2:4, Vítkovice-Znojmo
2:0, Kladno-Vsetín 3:2 pp, PlzeÀ-Tﬁinec 6:2,
Litvínov-Slavia 3:4, Pardubice-Budûjovice 3:0,
Sparta-Kladno 4:3.
37. kolo: Tﬁinec-Zlín 4:5 sn, Vítkovice-Vsetín
4:2, Budûjovice-Sparta 4:3, Znojmo-Litvínov
4:2, K. Vary-PlzeÀ 4:2, Liberec-Kladno 6:1,
Slavia-Pardubice 7:2.
38. kolo: Zlín-Budûjovice 3:4 sn, VítkoviceLitvínov 9:5, Kladno-Slavia 6:2, PlzeÀ-Vsetín
4:0, Pardubice-Znojmo 4:0, Sparta-Liberec
2:0, K. Vary-Tﬁinec 4:0.
39. kolo: Slavia-Vítkovice 6:5, Tﬁinec-Sparta
3:2 pp, Liberec-PlzeÀ 6:2, Budûjovice-Kladno
4:2, Vsetín-Zlín 2:5, Znojmo-K. Vary 1:0 pp,
Litvínov-Pardubice 3:1.
40. kolo: Vsetín-Pardubice 0:7, VítkoviceZlín 4:1, Litvínov-Kladno 1:4, Znojmo-Sparta
1:3, Budûjovice-Tﬁinec 4:2, Liberec-K. Vary
2:1, Slavia-PlzeÀ 3:4.

Tabulka

âeská extraliga
33. kolo: Slavia-Liberec 1:4. Tﬁinec-Pardubice
2:5, Vsetín-Znojmo 0:3, PlzeÀ-Zlín 2:1,
Budûjovice-Litvínov 5:2, Sparta-Vítkovice 4:3,
K. Vary-Kladno 2:1.
34. kolo: Pardubice-K. Vary 4:2, Zlín-Sparta
5:1, Vítkovice-Liberec 1:3, Kladno-PlzeÀ 10:4,
Znojmo-Budûjovice 3:1, Litvínov-Tﬁinec 2:4,
Slavia-Vsetín 5:2.

1. Liberec
2. Budûjovice
3. Sparta
4. Pardubice
5. K. Vary
6. Slavia
7. Zlín
8. Tﬁinec
9. Znojmo
10. Kladno
11. Litvínov
12. Vítkovice
13. PlzeÀ
14. Vsetín

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

116:84
125:106
134:114
136:98
103:89
139:133
120:124
120:128
87:101
144:137
124:128
99:106
104:131
74:146

76
74
70
69
66
62
61
61
57
56
55
53
51
29
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Nav‰tívili jsme:
Drama aÏ do konce
Toronto-Minnesota 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Branky: 19. Sundin 15 (Pohl) pﬁesilovka, 33. Pohl 5 (trestné
stﬁílení), 44. Steen 4 (White, Kubina) pﬁesilovka, 58.
O’Neill 12 (McCabe, Sundin) - 3. Foster 2 (Ward), 32. Walz
4 (Radivojeviã, Dupuis), 50. Rolston 17 (White, Johnsson).
Stﬁely na branku: 36:21. Pﬁesilovky: 4:4. VyuÏití: 2:1.
Diváci: 19355.

Dramatické utkání, které pﬁineslo v‰e, co k hokeji
patﬁí, vãetnû promûnûného trestného stﬁílení.
Minnesota dvakrát vedla. V tﬁetí tﬁetinû Toronto se
dostalo poprvé do vedení, ale Roloston dokázal
opût srovnat skóre. V závûru mûlo Toronto vût‰í
vÛli po vítûzství a dvû minuty pﬁed koncem zápasu
O’Neill rozhodl o vítûzství Maple Leafs.
V dresu Minnesoty nastoupili v obranû Martin
·koula, v útoku pak Branko Radivojeviã a Pavol
Demitra, kterého jsme poÏádali o krátk˘ rozhovor:
ABE: Jak bys zhodnotil tento zápas?
PD: Nehráli jsme to, co bychom mûli hrát. Na‰e
muÏstvo má na víc. NedokáÏeme venku vyhrávat
zápasy. Dáváme hroznû málo gólÛ, coÏ je chyba
koncov˘ch hráãÛ, jako jsem já. Ti si nevypracovávají
‰ance a zkrátka se jim nedaﬁí.
ABE: Utkání bylo vyrovnané, pﬁesto v závûru
Toronto rozhodlo o vítûzství…
PD: Prohráli jsme buli, následovala stﬁela na branku
a doráÏka. To byla pouze situace v závûru, ale
celému muÏstvu se nedaﬁí.
ABE Jak se Vám hraje proti muÏstvÛm z
V˘chodní konference?
PD: Je to zajímavûj‰í, protoÏe Toronto hraje
ofenzívní hokej, má hodnû ‰ancí, hodnû se tu
bruslí. Taková muÏstva by nám mûla vyhovovat.
ABE: Není to ‰koda, Ïe se sem dostanete pouze
jednou za nûkolik rokÛ?
PD: Je to tûÏké, kaÏd˘ by zde chtûl hrát, protoÏe je
to hokejové mûsto.
ABE: Které mûsto je v tomhle smûru nejlep‰í?
PD: V‰echna kanadská mûsta jsou hokejová a Ïijí
hokejem.. Tady je to vÏdy super a je tu vÏdy
perfektní atmosféra.
***

Torontu ujel rychlík
20 roãník
Festivalu ãesk˘ch filmÛ

Finále
oslaví v roce 2007 své kulatiny
a to jiÏ bûhem mûsíce dubna.
Oslavy vyvrcholí festivalov˘m
t˘dnem

od 21. do 28. dubna 2007.
Tû‰íme se na Vás!

Toronto-Buffalo 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)
Branky: 18. Colaiacovo 3 (Newbury. Stajan), 33. Steen 8
(McCabe, Kaberle) pﬁesilovka, 56. Kubina 1 (Pohl, White)
pﬁesilovka - 5. Kalinin 3 (Pominville, Briere), 5. Drury 22
(Kotalík), 24. Briere 16 (Vanek, Afinogenov), 39. Kotalík 12
(Drury, Gaustad). Stﬁely na branku: 35:29. Pﬁesilovky:
8:5. VyuÏití: 2:0. Diváci: 19500.

Domácí brankáﬁ Andrew Raycroft nebude rád
vzpomínat na 5. minutu, kdy bûhem 39 vteﬁin
dvakrát inkasoval. Z tohoto ‰oku se jiÏ Maple
Leafs bûhem celého utkání nevzpamatovali.
Dokázali pouze tﬁikrát sníÏit na rozdíl jediné
branky. Naposledy to byl ãtyﬁi a pÛl minuty
pﬁed koncem svou první brankou v dresu
javorov˘ch listÛ Pavel Kubina, ale ani
závûreãná power-play Torontu nevy‰la.
PﬁestoÏe pﬁi ní byl vylouãen torontsk˘ O’Neil,
domácí si vypracovali nûkolik pûkn˘ch
pﬁíleÏitostí, z nichÏ nejvût‰í Pohlem 15 vteﬁin
pﬁed koncem zápasu, ale jeho rána ‰la tûsnû

SOKOL TORONTO
Vás srdečně zve na tradiční
SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
Ráz:

V říši zvířat
V sobotu 10. února 2007
v 19.00 hodin
ve společenské hale sv. Václava
496 Gladstone Avenue, Toronto
K tanci a poslechu hraje hudba M. Letka
Možnost zakoupení večeře
Vstupné: $20 v předprodeji (do 31. ledna); $25 u dveří; $18 masky
**********************************************************************************

Veškeré informace:
Hana Jurásková: (905) 838-2541
***********************************************************************************

Třetí branka Toronto v utkání
s Buffalem

vedle Bironovy branky. V dresu vítûzÛ zahrál
dobﬁe v obranû Jaroslav ·paãek, v útoku pak
Ale‰ Kotalík zaznamenal vítûznou branku. Po
utkání jsme je proto oba poÏádali o rozhovor.
Nejprve Jaroslav ·paãek:
ABE: Ocitnul jsi se v muÏstvu Buffalo
Sabers, jak se ti tam líbí?
J·: Jsem spokojen˘ vyhráváme, coÏ je
pozitivní. Jsem rád, Ïe jsem podepsal del‰í
kontrakt. Zatím v‰e ‰lape.
ABE: V muÏstvu hraje také Ale‰ Kotalík a
Jiﬁí Novotn˘, ale jinak je to neuvûﬁitelná
smûs cizincÛ…
J·: Jirka se rozjíÏdí. Vloni hrál pár zápasÛ.
Letos jiÏ hraje celou sezónu. To je pro nûj
skuteãnû dobré. Díky tomu, Ïe vyhráváme
zápasy, získal sebevûdomí. Ví, Ïe v‰e záleÏí
pouze na nûm. Ale‰ to je hráã svûtového
formátu, kter˘ by mohl hrát za kter˘koliv
národní t˘m. Nastupuje jak v oslabení, tak na
pﬁesilovky.
ABE: Dlouhá léta jsi hrál v Chicagu, to
patﬁilo k tûm muÏstvÛm, kter˘m se úãast v
Stanley Cupu vyh˘bala. Teì jsi v muÏstvu,
které bojuje s Anaheimem o první místo v
NHL…
J·: Já si myslím, Ïe je to zadostiuãinûní
celému mladému t˘mu, kter˘ hraje v˘bornû.
Stavíme hodnû na bruslení a vyhovují nám
nová pravidla. Jsem hroznû rád, Ïe jsem
koneãnû v t˘mu, kter˘ vyhrává. Také jsem byl
rád, Ïe jsem si mohl zahrát s Edmontonem ve
finále Stanley Cupu. Letos to vypadá dobﬁe a
doufám, Ïe bychom mohli Stanley Cup
koneãnû získat.
ABE: MuÏstvo nemá Ïádné hvûzdy, pﬁesto
‰lape…
J·: Myslím si, Ïe hvûzdy jsou dÛleÏité pro
cel˘ hokej. My máme také vynikající hráãe:
Drury, Briere, Numminen… To jsou vynikající
hráãi, kteﬁí by vynikli kdekoliv. Nám dodává
sílu to, Ïe jsou vynikající hráãi ve v‰ech ãtyﬁech
pûtkách.
ABE: Jak se ti osobnû líbí v Buffalu?
J·: Já jsem spokojen. Mohlo by b˘t trochu víc
snûhu, abychom si s mal˘m mohli zasáÀkovat,
ale letos to vypadá, Ïe sníh nebude.
Pak jiÏ jsme vyzpovídali autora vítûzné branky
Ale‰e Kotalíka.
ABE: Po dne‰ním zápase jste se dostali
pﬁed Anaheim v Západní konferenci…
AK: Je to pﬁíjemn˘ pocit. První pÛlka sezóny
byla z na‰í strany skuteãnû dobrá. Sice do‰lo
k nûkolika zbyteãn˘m prohrám, ale tomu se
Ïádn˘ t˘m nevyhne. SnaÏíme se o rychl˘
pﬁechod do útoãného pásma. VyuÏíváme tak
svoji rychlost. V první polovinû sezóny to
vycházelo. Budeme se snaÏit hrát stejnû i v
druhé polovinû sezóny.
ABE: V dne‰ním utkání: Jedna branka,
jedna asistence…
AK: Urãitû jsem spokojen˘, jak s v˘sledkem
t˘mu, tak osobním bodováním. My jsme
dvakrát za sebou prohráli a dnes jsme to
chtûli otoãit a pokusit se vyhrát a to se podaﬁilo.
Body pro t˘m jsou pro mne dÛleÏitûj‰í neÏ
osobní bodování.
ABE: Toronto vyhrálo v Bostonu 10:2.
Nemûli jste trochu z Toronta respekt?
AK: My Toronto známe a víme, co hraje.
VÏdycky jsou to vyhecované zápasy. Chybí
jim nûkteﬁí hráãi, ale ten základ je poﬁád
stejn˘. Nesmí se jim dát pﬁíleÏitost. Nám se
podaﬁilo dát dÛleÏit˘ ãtvrt˘ gól a to uÏ bylo
tûÏké pro Toronto utkání zvrátit.
ABE: V utkání byla dÛleÏitá pátá minuta.
Dvû branky rychle za sebou to dokáÏe
dostat muÏstvo do kolen…
AK: Urãitû, oba t˘my se snaÏí zaãít, co nejlépe.
Dnes se to podaﬁilo nám. Dva góly v prvních
pûti minutách, to dokáÏe muÏstvo nastartovat.
Potom se hraje uvolnûnûji. Zatímco t˘m, kter˘
dotahuje je v jakési kﬁeãi. V celé první polovinû
sezóny se nám podaﬁilo nûkolik zápasÛ
rozhodnout v úvodu. Je to jedna z na‰ich
nejlep‰ích zbraní.
ABE: A jak se cítí‰ zde v Torontu?
AK: Je to nádherné mûsto. Pokud nûkdo
pﬁijede z rodiny, tak letí vût‰inou do Toronta,
tak jsem zde ãasto. Pro mne je radost zde
hrát.
ABE: Pﬁeji hodnû úspûchÛ v tomto roce!
Ale‰ Bﬁezina
***

