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Dûdictví otcÛ zachovej nám,Pane!
V místû, kde jsme je‰tû pﬁed rokem bydleli, zemﬁeli
témûﬁ souãasnû na‰e sousedka a její syn. DÛm zdûdili
dva její vnukové, kteﬁí se s otcem ani babiãkou nest˘kali.
Jejich dûdictví jsem jim nezávidûl. Byla s tím spousta
práce pﬁi vyklízení. Nakonec dÛm bûhem dvanácti dnÛ
pod cenou prodali. Od té doby jsem je nevidûl. Získali
dûdictví, které se sice dá vyãíslit v dolarech, ale pokud
se jednalo o jakési duchovní hodnoty, obávám se, Ïe by
to nebylo daleko od záporn˘ch hodnot. JestliÏe se k
tomu nûkdy vrátí, tak budou vyprávût o tom, jaké to bylo
trauma vyklízet stohy papírÛ, které paranoidní
dÛchodkynû po léta schovávala.
Co je to v‰ak skuteãné dûdictví? V Izraeli to byla víra
otcÛ, která pﬁecházela z pokolení na pokolení, podobnû
jako u ãesk˘ch bratrÛ v dobû protireformace. Bûhem
obrození to byl jazyk, kter˘ se znovu vracel do literatury,
do divadla, do novin. V dobû okupace a totality to byla
nadûje, Ïe v‰e pomine a Ïe se vrátí svoboda.
V kaÏdé dobû se snaÏí otcové pﬁedat sv˘m potomkÛm
jiné duchovní hodnoty, ale ãasto nenacházejí sluchu u
sv˘ch dûtí. Stává se pak, Ïe v okamÏiku, kdy zrezignují
na svou úlohu, objeví se tﬁetí generace, která je
vyslechne a zvlá‰tním zpÛsobem pﬁetvoﬁí to, co jejich
prarodiãe chtûli pﬁedat sv˘m dûtem. To je to zvlá‰tní
dûdictví, o kterém vyprávûla i poslední hra Nového
divadla Famílie aneb Dûdictví otcÛ zachovej nám,
Pane! Tady bych si dovolil upozornit na jednu chybu,
která se vloudila do programu. Pane má b˘t s velk˘m
„P“, nikoliv s mal˘m. Jedná se o zázrak, kter˘ neovlivÀují
lidé, ale nûkdo nad námi. Nûkdo, koho i v samotné hﬁe
herci oslovují, ale také nûkdo, kdo dûlá v‰e moudﬁeji
neÏ lidé. Dûlá to tak moudﬁe, Ïe my to ani nepozorujeme.
Pamatuji se, jak pﬁed ãasem ministr kultury Pavel
Dostál na Masaryktownu vyslovil obavy z toho, Ïe v
dobû poãítaãÛ se umûlci nemusí s niãím prát, s niãím
zápasit, Ïe umûní ztrácí du‰i doslova ﬁekl srdíãko. Je to
nûco na ãem postavil svoji filosofii dánsk˘ myslitel
Sören Kierkegaard (1813-1855), kdyÏ tvrdil, Ïe není ani
tak dÛleÏit˘ koneãn˘ v˘sledek, jako zpÛsob jak˘m
tohoto cíle dosáhneme. Tragédie souãasnosti spoãívá
právû v tom, Ïe se snaÏíme této námaze, tomuto
nab˘vání vztahu vyhnout. K tomu slouÏí mnoÏství
lacin˘ch efektÛ, které mÛÏeme vidût nejen ve v˘tvarném
umûní, ale i ve filmu a v hudbû.
Tomá‰ Ma‰ek pﬁi úpravû hry Famílie aneb Dûdictví
otcÛ zachovej nám, Pane! v‰ak postupoval zcela
opaãn˘m zpÛsobem. SnaÏil se, aby hra komunikovala,
aby oslovila specificky torontského diváka ãeského ãi
slovenského pÛvodu. Znamenalo to, Ïe si s hrou hrál,
Ïe v ní ‰krtal, opravoval, Ïe si ji osahával, Ïe k ní nabíral
vztah, Ïe jí dával Ïivot. Je to nûco, co sv˘m zpÛsobem
dává i právo na existenci Nového divadla. Je to vyjádﬁení
pocitÛ urãité specifické skupiny lidí. Lidí, kteﬁí mluví
urãitou ﬁeãí. Lidí, kter˘m se jazykovû odcizují dûti,
vnukové. Lidí, kteﬁí tûÏko mohou tuto skuteãnost pﬁedat
nûkomu jinému, aÈ jiÏ rodil˘m KanaìanÛm nebo tûm,
kteﬁí Ïijí tﬁeba v Praze. O tom, s jakou poctivostí Tomá‰
Ma‰ek ke hﬁe pﬁistupoval, svûdãí skuteãnost, Ïe znal
text tak dokonale, Ïe mohl ve hﬁe zaskoãit za Bohou‰e
Mácu, kter˘ tûsnû pﬁed premiérou pﬁedstavení náhle
zemﬁel.
Co je tedy spoleãného v‰em ãtyﬁem prarodiãÛm (hráli:
Tomá‰ Ma‰ek, Zdenka Novotná, Milan Crhák a Dá‰a

M. Crhák, Z. Novotná, D. Beláãiková, R. Tamchynová, V. Matûjkoviã a T. Ma‰ek ve Familií aneb Dûdictví otcÛ…

Beláãiková). Pﬁes urãitou rozdílnost jsou vnitﬁnû pravdiví
a pracovití. Svoji práci dûlají s láskou, aÈ je to pﬁi stavbû
domu nebo pﬁi vaﬁení. Ctí tradice, o tom svûdãí obrázky
na stûnû (Praha, Masaryk). Milují svobodu a svobodu
dopﬁáli sv˘m dûtem, pﬁestoÏe to pro nû není lehké a
nakonec ji dopﬁejí i svému vnukovi Tomá‰ovi (Viktor
Matûjkoviã), kter˘ od nich odchází. Málokdy si
uvûdomujeme, Ïe právû pro dûti ãi vnuky to není v
emigraci lehká situace. Vûdí o osamûlosti rodiãÛ ãi
prarodiãÛ, tûÏko s nimi komunikují, nûkdy si ani
nerozumí, protoÏe mluví jiÏ jin˘m jazykem. Navíc tﬁeba
v Kanadû jsou pﬁekáÏkou i neuvûﬁitelné vzdálenosti.
Tomá‰ odchází z Toronta do Britské Kolumbie, pak do
Portlandu (dal‰í bariéra hranice). Pﬁi tomto odchodu
mizí i to poslední, vztah s Friedou (Radka Tamchynová),
která se cítí dobﬁe v jeho rodinû. Na tomto vztahu by se

mohlo stavût. Realita je v‰ak jiná a hra nejde touto
cestou, nejde cestou happyendu jako pﬁedchozí
pﬁedstavení. V závûru se nic neslibuje, nenabízí se
laciné ﬁe‰ení. ZÛstávají dva osamûlí lidé: mlad˘ muÏ,
kter˘ má Ïivot pﬁed sebou, stará Ïena, která ho má za
sebou. Je tu jejich vztah, je tu dûdictví otcÛ, které se s
pomocí nûãeho nad námi pﬁená‰í z generace na
generaci. A my musíme jen doufat, aby tomu tak bylo.
Hra byla vûnována Bohou‰i Mácovi. Bûhem
pﬁedstavení jsem se pﬁistihl, jak si pﬁedstavuji Bohou‰e
na jevi‰ti, jak by to zahrál. Jeho láska k divadlu je tím
dûdictvím, které si Nové divadlo po nûm odná‰í. Dûdictví,
o které je zapotﬁebí prosit a zápasit, aby bylo zachováno,
Pane!
Ale‰ Bﬁezina
***
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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 10:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30 (V létû u
AláãÛ). Rev. Ján Banko. Tel.: 289/242-0635,
Internet: http://www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: 905/
712-1200, fax: 905/712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby: 11.11., 9.12. ve 13:00 a
24.12 v 16:30.

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: 17.11. 2007 v 17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 17.
11. 2007 v 10:00
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
18. 11. 2007 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

Canada
Smuteãní vzpomínka
na

B o h o u ‰ e M á c u,
herce Nového divadla v Torontu
se koná v nedûli 25. 11. 2007 od 18.00 hodin
v kostele sv. Pavla
na Davenport Rd. ã. 1424 v Torontu
(po ní následuje pﬁátelské posezení pﬁi kávû)
Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 15. záﬁí 2007 do 15. ãervna 2008:

Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu „Steeles West Gymnastics“
601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Steeles Avenue West a Dufferin Street)

Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street,
vjezd na parkovi‰tû z ulice Bicknell Avenue)
Informace:
Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

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

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 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
Porady a ovûﬁování dokladÛ po pﬁedchozím zavolání
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

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

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

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

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

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.
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Kanada zru‰ila
krátkodobá víza pro ãeské
turisty
Ottawa, Praha - mfd/iDnes,zah-Kanada
zru‰ila vízovou povinnost pro pobyty krat‰í
neÏ tﬁi mûsíce. Opatﬁení platí od 1.
listopadu 2007, oznámil to ve stﬁedu na
mimoﬁádné tiskové konferenci ministr
zahraniãí Karel Schwarzenberg.
„Musím Kanadû podûkovati za její vstﬁícn˘
postoj,“ ﬁekl Schwarzenberg novináﬁÛm.
„Vrátili jsme se tak ve vízové oblasti do
stavu, kter˘ odpovídá vynikajícím
vztahÛm mezi na‰imi zemûmi,“ doplnil
ministr.
Zmûnu ve vízové politice zároveÀ
oznámila za kanadskou stranu ministrynû
pro obãanství a imigraci Dianne Finley
prostﬁednictvím ãeské ambasády v
Ottawû.
Vízová povinnost se tak novû nevztahuje
na pobyty krat‰í neÏ devadesát dnÛ.
Krátkodob˘ pobyt ale zároveÀ nesmí b˘t
zneuÏit za úãelem v˘dûleãné ãinnosti.
Kanada víza pro âeskou republiku
zavedla v roce 1997, kdy mnoho ãesk˘ch
obãanÛ snadné moÏnosti vycestovat do
této zemû zneuÏívalo. Ke zru‰ení víz
mezi obûma zemûmi pﬁitom do‰lo jen o
rok dﬁíve.
Nyní kanadská strana svÛj postoj
pﬁehodnotila, protoÏe âeská republika
kanadská kritéria dlouhodobû splÀuje.
Kdyby ale poãet ÏadatelÛ o azyl pﬁesáhl
dvû procenta z celkového poãtu Ïádostí
za rok, mohla by Kanada vízovou
povinnost
obnovit.
Ministr
Schwarzenberg proto vyjádﬁil nadûji, Ïe
nedojde k opakování situace z roku 1997
a zneuÏívání bezvízového styku.
Na zru‰ení vízové povinnosti mezi
Kanadou a nov˘mi ãlensk˘mi zemûmi
tlaãila dlouhodobû i Evropská unie.
Záﬁijová zpráva zpracovaná Evropskou
komisí dÛraznû vyzvala kanadskou vládu,
aby odstranila víza „alespoÀ jedné zemi“.
Jinak pr˘ Brusel podnikne „pﬁíslu‰ná
opatﬁení“.
O jaké konkrétní kroky EU by se mûlo
jednat, v‰ak zpráva neuvádûla. V pﬁípadû
USA komise dﬁíve hrozila zavedením
odvetn˘ch víz pro urãité skupiny lidí,
napﬁíklad pro diplomaty ãi vojáky. K
nûãemu takovému v‰ak Unie
nepﬁistoupila.
Z hlediska ãesk˘ch turistÛ to znamená,
Ïe ãe‰tí turisté koneãnû mÛÏou bez
problémÛ zaãít volnû nav‰tûvovat hlavní
kanadskou turistickou atrakci svûtoznámé Niagarské vodopády, které
jsou pﬁesnû na hranici Kanady a USA.
Pro cesty do Spojen˘ch státÛ turisté z
âeské republiky stále vízum potﬁebují.
Podle nového zákona pﬁijatého letos
Kongresem, kter˘ zv˘‰il procento
odmítnut˘ch Ïádostí opravÀující ke
zru‰ení víz, by brzy mohlo padnout i
rozhodnutí o zru‰ení víz do USA. âesko
totiÏ nová kritéria zatím splÀuje. „Doufám,
Ïe také v USA pokroãí proces k tomu,
abychom tam mûli bezvízov˘ reÏim,“ ﬁekl
k tomu ministr Schwarzenberg.
âe‰i stále víza potﬁebují napﬁíklad do
âíny, Egypta, Indie, Severní Koreje,
Thajska nebo Ruska, kde platnost
bezvízové dohody skonãila v kvûtnu 2000.
***
Pozn. redakce: Zru‰ení víz pro
krátkodobé náv‰tûvy se t˘ká kromû âR i
Lot‰ska, zatímco náv‰tûvníci ze
Slovenska, Bulharska, Maìarska, Litvy,
Polska a Rumunska stále víza potﬁebují i
pﬁi krátkodob˘ch pobytech.
***
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Medaile Jana
Masaryka
Blance Rohnové
a Janu Rube‰ovi
U pﬁíleÏitosti oslav zaloÏení samostatné
âeskoslovenské republiky pﬁedal
generální konzul âeské republiky v
Torontu Richard Krpaã pamûtní medaili
Jana Masaryka paní Blance Rohnové a
panu Janu Rube‰ovi. “Blanka Rohnová
a Jan Rube‰ jsou typick˘mi pﬁedstaviteli
generace narozené bûhem Masarykovy
republiky, jejíÏ ideály podporovali a ‰íﬁili
bûhem svého celého Ïivota, ” ﬁekl Richard
Krpaã pﬁi pﬁedávání medailí.
Blanka Rohnová je známa pﬁedev‰ím
svou mnohaletou prací pro ãeskou
komunitu v Kanadû. JiÏ záhy po svém
pﬁíjezdu do Kanady v roce 1957 vstoupila
do nejv˘znamnûj‰í krajanské organizace,
âeskoslovenského národního sdruÏení /
dne‰ní âeské a Slovenské sdruÏení v
Kanadû/. Pﬁedev‰ím jeho prostﬁednictvím
a dále také jako prezidentka Dámského
odboru tohoto sdruÏení prokázala bûhem
následujících padesáti let neocenitelnou
pomoc uprchlíkÛm z tehdej‰ího
âeskoslovenska. Nedílnou souãástí její
obûtavé práce byla i snaha o zachování
ãeského kulturního dûdictví v Kanadû. V
devadesát˘ch letech minulého století
stála navíc u zrodu nûkolika charitativních
iniciativ ve prospûch organizací v âeské
republice.
Druh˘m vyznamenan˘m byl drÏitel
nejvy‰‰ího kanadského ocenûní, ¤ádu
Kanady, Jan Rube‰.
Nev‰ednû
talentovan˘ v mnoha oborech, Jan Rube‰
se bûhem své dlouhé kariéry stal velmi
uznávan˘m operním pûvcem a televizním
i filmov˘m hercem, znám˘m nejen v
Kanadû, ale i v USA. JiÏ záhy po svém
pﬁíjezdu do Kanady v padesát˘ch letech
byl
v˘znamn˘m
rozhlasov˘m
redaktorem. V rámci svého poﬁadu Songs
of My People zprostﬁedkoval
kanadskému publiku ãeskoslovenskou
kulturu. V pamûti mnoha KanaìanÛ,
AmeriãanÛ a pﬁíslu‰níkÛ ãeské komunity
v‰ak zÛstanou navÏdy pﬁedev‰ím jeho
charakterní role v televizních inscenacích
a seriálech a v hollywoodsk˘ch filmech
jako napﬁ. Witness nebo Snow Falling on
Cedars.

Toronto
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Czech &Slovak Institutions
âeská a slovenská komunita v Kanadû
poﬁádá 15. února 2008 v
e Fairmont Royal York Hotelu v Torontû Black Tie Gala

The Eight Ball
k pﬁipomenutí v˘znamn˘ch historick˘ch mezníkÛ na‰ich dûjin:
1918, 1938, 1948, 1968, 1989 a 2008
a pﬁínosu ãeské a slovenské komunity pro Ïivot v Kanadû.
V˘tûÏek plesu bude vûnován na charitativní úãely.
Hudbu veãera zajistí jeden z nejlep‰ích Big BandÛ v Torontû,
veãer bude spojen s umûleckou aukcí a pﬁedstavením
nejúspû‰nûj‰ích ãlenÛ na‰ich komunit.
Pro bliÏ‰í informace a rezervace lístkÛ kontaktujte:
www.czechsandslovaksincanada2008.com

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

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773
Fax: (613) 748-0699

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

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

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

SOKOL TORONTO

Společenská činnost v roce 2007
Podpořte náš cvičební program, přijďte s rodinou a přáteli na

VÁNOČNÍ TRHY
Neděle 11. listopadu 2007
11:30 – 15:30 hod.
Vánoční dobroty všeho druhu, dárkové předměty, knihy a pod.
Zájemci o prodej vlastního zboží jsou vítáni!
Mikulášská nadílka pro děti!
Velká tombola.
********************************************************************************

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
Sobota 24. listopadu 2007 ve 20:00 hod.
Lístky: $20 v předprodeji (do 19. listopadu); $25 u dveří

Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul
Toronto, ON:
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON M5H 1A2
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Možnost zakoupení večeře.
Přineste dárky, Mikuláš je bude rozdávat
K tanci hraje skupina Miro Letka
Marcela Grofová při oslavách

Po pﬁedání medailí následoval koncert
za úãasti mezzosopranistky Marcely
Grofové a bassisty ZdeÀka Plecha. Jejich
profesionálnímu v˘konu pﬁihlíÏely více
neÏ dvû stovky nad‰en˘ch divákÛ, kteﬁí
si na závûr potleskem ve stoje vyvolali
nûkolik pﬁídavkÛ.
tz-gk
***

Obě akce jsou pořádané v hale kostela Sv. Václava
496 Gladstone Avenue, Toronto
Veškeré informace a předprodej lístků
Kamila Bia: (416) 663-2382
Hana Jurásková: (905) 838-2541

Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
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Toronto

Dr. Petr
Munk

Den reformace a
65. v˘roãí sboru sv. Pavla
v Torontu

Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.

Dal‰í koncert
bude tentokrát v kostele sv. Václava
v nedûli 25. listopadu v 17 hodin.

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

V˘znamná ãeska harfenistka

Kateﬁina Englichova

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

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

November 8, 2007

vystoupí v sólovych skladbach
a spolu s Milanem Brunnerem na flétnu a Martou Laurincovou
na piano pﬁedvedou koncert W.A. Mozarta pro harfu a flétnu
s doprovodem klavíru.
Zajistûte si vãas lístky na tel. ãísle: 416/439-4354.

Mind & Body
2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke - at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165
poﬁádá v˘stavu

Minulou nedûli si pﬁi slavnostních
bohosluÏbách
v
slovenském
evangelickém kostele sv. Pavla
pﬁipomnûli 490 v˘roãí reformace. 31. ﬁíjna
1517 Martin Luther pﬁibil na dveﬁe
wittenberské katedrály 95 tezí, které se
staly základem reformace. Kromû
nezávislosti na papeÏi je hlavní
Lutherovou my‰lenkou, Ïe ãlovûk je
spasen vírou, nikoliv skutky. Bûhem
kázání faráﬁ Ladislav Kozák zpochybnil
tﬁi hlavní principy sekularizovaného svûta:
prosperitu, která je ãasto brána jako
honba za materiálními hodnotami,
svobodu a nezávislost, coÏ je ãastokráte
zamûÀováno za nezodpovûdnost a
bezohlednost a toleranci, která nesmí
b˘t pouh˘m pﬁihlíÏením k hﬁíchu. Pﬁítomné
rovnûÏ pozdravil pﬁi slavnostním obûdû k
65. v˘roãí zaloÏení farnosti pﬁedseda
sboru Ján PeÈkovsk˘.

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

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

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

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

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

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

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

Bûhem bohosluÏeb zazpíval Zdenûk Plech znám˘
Îalm 23 a dal‰í Biblické písnû Antonína Dvoﬁáka
na varhany ho pﬁi tom doprovodil Jan Král z Brna.

MADELEINE WENDL
zahájení se koná v sobotu 17. listopadu 2007 v 18 hodin.

FOR IMMEDIATE RELEASE
November 1st,.2007
Contact: Lubomir Novotny, E mail lnovotny@czechevents.net or 416/929 3432
Czech Events Network (CEN) www.czechevents.net has been assisting the
Czech community organizations in the US and Canada with decreasing of the cost
of bringing in artists and groups from the Czech Republic, as well as offering
overall information about the availability of Czech cultural events in the US and
Canada.
There are many musicians, theatre and dance groups, art exhibitions and films
which are coming across the Atlantic to the US and Canada. However, they
usually perform or exhibit in New York, Chicago, Washington and Los Angeles,
or in Toronto and Montreal, but they very seldom venture to other cities. In
addition, there are extremely talented artists back in the Czech Republic (and
Slovakia) who would love to perform in North America. The task of our service
is to bring new artists, as well as to extend the North American stay of those artists
who are already coming to the US and Canada, while saving on the cost of
transatlantic flights by sharing the travel expenses among more organizers.
Since the spring of 2007, The CEN has been organizing an information and coordination service informing about Czech artists’ availability for the Czech
communities, clubs and institutions in North America. It has been creating a
database of artists, their agents and related cultural institutions in the Czech
Republic, as well as an internet based matchmaking system. Please visit
www.czechevents.net.
Apart from booking availabilities 2008 and 2009, you will find lists of Artists,
Orchestras & Ensembles, Agencies, the calendar of Events 2007 across the US
and Canada, scheduled events 2007/2008, Events in the Czech Republic related
to North Americans, dozens of Czech TV channels on line, even more Czech radio
stations on-line , links to Czech clubs and restaurants in the US and Canada, art
galleries and visual artists, Czech theatres and other pertinent information.
The important step to receive benefits from this service is to file a questionnaire
designed for Czech community organizations in the US and Canada as to their
needs for cultural activities. You could find the questionnaire on our web site
http://ccrcc.net/CNACC/news.html ,or you could print it out, fill it and fax to 416/
929 3432This project could enrich the life of the Czech community as well as to
promote Czech culture to other citizens in their home towns and regions.
-30-

abe-foto M. Gabánková

***

Kalendáfi
11.11. (ne) 11:30
Vánoãní trhy
Hala kostela sv. Vácalava
496 Gladstone Ave.
Sokol Toronto
***
15. 11. (ãt) 19:30
Pﬁedná‰ka na sokolskou tematiku
Kostel sv. Václava
***
24.11. (so) 20:00
Mikulá‰ská zábava
Hala kostela sv. Vácalava
496 Gladstone Ave.
Sokol Toronto
***
25. 11. (ne) 17:00
Kateﬁina Englichová a Milan Brunner
Nokturna
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
8.12. (so) 19:00
Vánoãní poﬁad koled
âs. baptistick˘ kostel
200 Annete St.
***
15.12. (so) 16:00
Dûtská Mikulá‰ská nadílka
Steeles West Gym Club
***
16.12.(ne) 16:00
Hudebno-poetické skvosty
Vánoãní program “Pri stºmenom
svetle”
Kostel sv. Václava

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
2.11.2007 v 3:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
22.11.2007
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Premiér tají,
ako kúpil matke byt
Bratislava-sme/Marek Vagoviã-Predseda
vlády Robert Fico nechce preukázaÈ, ako
nadobudla jeho matka Emília byt v
bratislavskom RuÏinove.
V âesku musel b˘val˘ sociálnodemokratick˘
premiér Stanislav Gross aj preto, Ïe nevedel
doloÏiÈ, odkiaº mal peniaze na byt za viac ako
‰tyri milióny, pod tlakom médií odstúpiÈ z
funkcie.
Fico je v politike 15 rokov, takÏe by nemal
maÈ problém s vydokladovaním sumy za byt
pre svoju matku. Ako poslanec zarobil len od
roku 1998 takmer sedem miliónov korún.
„Ak politik v takom citlivom prípade odmieta
reagovaÈ na legitímne otázky, vyvoláva to
oprávnené pochybnosti,“ myslí si Zuzana
Wienk z Aliancie Fair-play.
Podºa zistení SME zaplatila Emília Ficová
za dvojizbov˘ byt na PaÏitkovej ulici takmer
2,5 milióna korún. Pivnica a garáÏ stáli ìal‰ích
315 tisíc. Byt je na najvy‰‰om, ôsmom
poschodí, má necel˘ch 80 ‰tvorcov˘ch metrov
a dve terasy. Zmluva bola postavená tak, Ïe
byt zaplatí v troch splátkach, a to 75, 20 a päÈ
percent z celkovej sumy.
Ficova matka kúpila spomínan˘ byt e‰te v
roku 2004 od spoloãnosti Ikores Slovakia. Jej
majiteº Jozef Kopeck˘ daroval Ficovmu Smeru
200-tisíc korún. Od nástupu Ficovej vlády
dostal Ikores viaceré lukratívne zákazky. Na
ministerstve obrany rozbieha projekt v˘stavby
vojenského archívu za miliardu.
Premiér odmieta, Ïe byt bol províziou od
Ikoresu. Vraj sa naÀ poskladal s bratom,
úspe‰n˘m podnikateºom. Kto koºko zaplatil,
ani doklady o kúpe v‰ak nechce zverejniÈ.
„Predseda vlády povaÏuje za trápne, ak mu
niekto kladie otázku, koºko prispel s bratom
na kúpu dvojizbového bytu pre svoju matku.
NeÏijú zo sociálnych dávok, prinajmen‰om
za posledn˘ch niekoºko rokov majú
nad‰tandardné legálne príjmy,“ reagovala
Ficova hovorkyÀa Silvia Glendová.
Wienk v‰ak hovorí, Ïe v prípadoch, kde
existujú väzby medzi politick˘mi stranami a
ich sponzormi, je zv˘‰en˘ záujem verejnosti
v poriadku. „Premiér by mal preto poskytnúÈ
jednoznaãné odpovede a dôkazy, aby vyvrátil
pochybnosti ohºadom tohto finanãného
vzÈahu,“ povedala.
S Ficov˘m bratom Ladislavom sa nám
nepodarilo spojiÈ. Mobiln˘ telefón nezdvíhal,
nereagoval ani na SMS. Podºa obchodného
registra je spolumajiteºom firmy, ktorá sa
zaoberá stavebnou ãinnosÈou a strojárstvom.
Dva byty na PaÏitkovej vlastní aj rodina
Margity Kucerovej z Ko‰íc. Za prv˘ s rozlohou

takmer 120 ‰tvorcov˘ch metrov zaplatila
takmer 4 100 000 korún. Druh˘ s v˘merou
pribliÏne 125 ‰tvorcov˘ch metrov stál
Kucerovcov e‰te o 150-tisíc viac.
Kucerová, ktorá je ãlenkou okresnej rady
Smeru v Ko‰iciach, v‰ak nemá, na rozdiel od
svojho straníckeho ‰éfa Fica, s
vydokladovaním kúpy bytov problém. „Jeden
syn pracuje ako manaÏér pre IBM, druh˘ je vo
Viedni. âasÈ zaplatili oni, zobrali sme si aj
úver od VÚB. PribliÏne 500-tisíc korún som
zaplatila z celoÏivotn˘ch úspor,“ hovorí
Kucerová, ktorá kandidovala za Smer aj v
minuloroãn˘ch komunálnych voºbách.
Firmu Ikores pozná len z médií. „My sme tie
byty kúpili cez realitku. Nikto nám niã
neodpustil, museli sme zaloÏiÈ dom v hodnote
deväÈ miliónov, ktor˘ máme v Ko‰iciach,“
tvrdí.
Ficova matka zaplatila za byt 31-tisíc korún
za ‰tvorcov˘ meter. „Matka predsedu vlády
zaplatila za byt rovnakú cenu, ako bola cena
ostatn˘ch bytov v tomto dome,“ povedala
pred mesiacom hovorkyÀa Smeru Katarína
KliÏanová-R˘sová.
V roku 2004, keì byt kupovala, sa v‰ak ceny
bytov na PaÏitkovej pohybovali okolo 33-tisíc
korún za meter. V niektor˘ch prípa°doch to
bolo 38-tisíc. Aj Kucerovci zaplatili za byty v
tomto dome v priemere 34-tisíc za meter.
Kúpili ich pritom o dva roky skôr ako Ficova
matka.
Igor Balog z realitnej kancelárie Bond Reality
hovorí, Ïe ceny bytov v rovnakom dome sa
môÏu lí‰iÈ. „Závisí od orientácie bytu,
dispoziãného rie‰enia, veºkosti balkónov ãi
terasy, ako aj umiestnenia na poschodí. Ceny
men‰ích bytov sú spravidla vy‰‰ie ako ceny
väã‰ích. Vy‰‰ie poschodia sú zasa drah‰ie
ako prízemie, respektíve 1. poschodie.“
Byt Emílie Ficovej patrí k najmen‰ím v dome,
má dobr˘ v˘hºad a dve terasy. Teoreticky by
mal teda ‰tvorcov˘ meter stáÈ viac ako vo
väã‰ích bytoch. Dolu zase jeho cenu tlaãí to,
Ïe je na najvy‰‰om poschodí.
Realitnému maklérovi, ktor˘ si neÏelá byÈ
menovan˘, sa v‰ak javí sedemtisícov˘ rozdiel
v cene za meter priveºk˘. „Teoreticky to môÏe
byÈ, ale my aÏ takéto rozdiely v cenách
nerobíme. Dobrá kúpa,“ povedal o byte Ficovej
matky.
Fico na otázku, ãi niÏ‰ia cena bytu jeho
matky nesúvisí so zákazkami, ktoré dostáva
Ikores od nástupu jeho vlády, nereagoval.
Rovnako nepovedal, ak˘ je jeho vzÈah s
majiteºom firmy a sponzorom Smeru
Kopeck˘m.
Nikoho sme nezastihli ani v byte, ktor˘ je
oficiálne písan˘ na Ficovu matku. HovorkyÀæa
Glendová pred ãasom povedala, Ïe v Àom
b˘va premiérova sestra Lucia.
***
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Valí se na nás sport
v roce 2020
Praha -mfd- MÛÏe vám to pﬁipadat jako
sci-fi, ale do âeska se valí sportovní
události nejvût‰ího kalibru.
Anebo o tom alespoÀ sní sportovní
funkcionáﬁi.
2020 - olympijské hry v Praze. 2020 fotbalové mistrovství Evropy v âesku a na
Slovensku.
2020 - hokejové mistrovství svûta v
Praze, Liberci nebo Ostravû.
„MÛÏete mû mít za snílka, ale je na‰í
povinností, abychom se o mistrovství
Evropy pokusili. Pro budoucí generace,“
ﬁekl ‰éf fotbalového svazu Pavel Mokr˘
pro MF DNES.
To, Ïe Praha bude kandidovat na
uspoﬁádání letní olympiády, je jisté. O
fotbalovém turnaji v âesku a na Slovensku
se teprve zaãíná mluvit.
Evropsk˘ ‰ampionát by se konal ve
ãtyﬁech ãesk˘ch a ãtyﬁech slovensk˘ch
mûstech, finále by vidûla Praha a investice
do stadionÛ by dosáhly zhruba 25 aÏ 30
miliard korun. Îádn˘ ze souãasn˘ch
stadionÛ totiÏ nevyhovuje: musí mít místa
k sezení nejménû pro 30 tisíc lidí.
Ale pozor, v‰echny tﬁi velkolepé sportovní
akce najednou za tﬁináct let neproÏijete.
Pokud Praha uspûje s olympijskou
kandidaturou, fotbal se urãitû stáhne.
„Olympiáda má jasnou prioritu,“ ﬁekl ‰éf
spoleãnosti „Praha olympijská“ Tomá‰
Petera.
A hokej? Pro ten je rok 2020 zatím pﬁíli‰
vzdálen˘, ale kdyÏ udrÏí svÛj sedmi- aÏ
devítilet˘ cyklus, není nereáln˘. Naposledy
âesko hostilo hokejov˘ svût pﬁed tﬁemi
lety. V roce 2013 jej chce pozvat znovu, a
2020? Kdo ví.
***
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Hudební stﬁípky
Pﬁední ãesk˘ dirigent Jiﬁí Bûlohlávek, ‰éf dirigent orchestru BBC v Lond˘nû bude
hostovat tento mûsíc v Berlínû, kde s tamní Berlínskou filharmonii (orchestr
zesnulého Herberta von Karajana) pﬁednese celou Mou Vlast Bedﬁicha Smetany.
***
Komorní orchestr âeské filharmonie se pﬁedstavil torontskému obecenstvu s
dirigentem Kerrym Strattonem, znám˘m propagátorem ãeské hudby v Metropolitním
kostele 15. ﬁíjna. Program byl vûnován ãesk˘m skladatelÛm sedmnáctého století a
W. A. Mozartovi. Hráãi s dirigentem pﬁedvedli vynikající v˘kony, které byly odmûnûny
dlouhotrvajícím potleskem zcela zaplnûného kostela, takÏe pﬁídavek Dvoﬁákovy
písnû O staré matce dovr‰il úspûch celého koncertu, na kterém byli pﬁítomni jeho
excellence velvyslanec âeské republiky Pavel Vo‰alík a generální konzul âeské
republiky Richard Krpaã spolu s generálním konzulem Korejské republiky a mnoha
v˘znamn˘mi hosty vãetnû sponzorÛ, kteﬁí se se‰li po koncertû na recepci poﬁádané
Prague Food Emporium, PlzeÀsk˘m Prazdrojem a dal‰ími. Nûkteﬁí hráãi si
vzpomnûli na Toronto pﬁed 25 léty, kdy vystupovali jako ãlenové známého PraÏského
komorního orchestru v novû postavené Roy Thomson Hall (ta oslavila své stﬁíbrné
narozeniny právû pﬁed 14 dny).
***
Zdenûk Plech z Brna, sólista opery Národního divadla dostal ze v‰ech zpûvákÛ
nejlep‰í kritiku za svou roli v Donu Carlosovi. Kritik Ken Winters v Globe and Mail
napsal: Snad nejlep‰í hlas z celé produkce patﬁil mladému pûvci z Prahy, ZdeÀku
Plechovi. Lyrick˘ hlas se sametov˘m podbarvením se nesl úÏasnû cel˘m sálem
nové Opery (Four Seasons) v Torontû.
mk
***

Zlatý Bažant v obchodoch LCBO
do 8. prosince za snížené ceny!
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Desítka Gambrinus
zdraÏí o korunu
PlzeÀ-právo/sp-Cena pÛllitru desítky
Gambrinus se ode dne‰ka v nûkter˘ch
hospodách mÛÏe zv˘‰it asi o korunu,
dvanáctka Prazdroj v pivnicích podraÏí
aÏ o dvû koruny. Hostin‰tí, kteﬁí je‰tû
doprodávají pivo tûchto znaãek ze
star‰ích dodávek, zvednou ceny zﬁejmû
v nejbliÏ‰ích dnech.
PlzeÀsk˘ Prazdroj totiÏ zv˘‰il od
listopadu ceny sv˘ch piv o pût aÏ sedm
procent. Nejprodávanûj‰í desítku
Gambrinus zdraÏují v Plzni o 0,70 Kã
na 12,20 Kã za pÛllitr.
Prémiov˘ leÏák Pilsner Urquell bude
pivovar prodávat o korunu dráÏ, a to za
18,90 Kã za pÛllitr.
„DÛvodem zdraÏení jsou v˘razné
nárÛsty cen sladovnického jeãmene a
chmele na celém evropském trhu,“ ﬁekl
jiÏ dﬁíve generální ﬁeditel Prazdroje Mike
Short.
Pokud ceny vstupÛ i nadále porostou,
dá se oãekávat dal‰í zv˘‰ení cen v roce
2008.
Prazdroj, kter˘ je souãástí druhého
nejvût‰ího uskupení pivovarÛ na svûtû
SABMiller, naposledy zv˘‰il ceny
sudového piva loni v listopadu. Pﬁedtím
zdraÏil v únoru 2006.
***

Petr ChudoÏilov: Koncert na sametové strunû
KdyÏ jsem pﬁed lety emigroval, zdálo se, ze je to
navÏdy. Servírce v bistru ruzyÀského leti‰tû jsem
jako spropitné nechal v‰echny peníze, co nám zbyly,
moÏná by se z toho tenkrát nechalo Ïít t˘den. “Nechte
bejt,” ﬁekla servírka, kdyÏ vyslechla ná‰ pﬁíbûh a
zku‰en˘m spolupracovnick˘m okem projela rodinn˘
doklad v nûmÏ stálo, Ïe jsme bez státní pﬁíslu‰nosti,
“ﬁekla bysem, Ïe se domÛ je‰tû podíváte.” Peníze
vzala, ale její pﬁedpovûì. byla správná, vrátili jsme se
24. prosince 1989 o pÛl páté ráno. Návrat nám byl
postﬁíbﬁen maliãk˘m ‰tûdroveãerním zázrakem.
“DomÛ se uÏ nikdy nevrátíme,” ﬁíkával jsem v
emigraci sv˘m dûtem, “ale kdyby pﬁece, tak si na
hranici pustíme Smetanovu Vltavu.” Dûti braly mÛj
patetick˘ úmysl jako staﬁeck˘ rozmar, nicménû, kdyÏ
jsme na Rozvadovû minuli podmraãeného
samopalníka, zeptaly se, kde je ten Smetana. Kazetu
jsem samozﬁejmû zapomnûl doma v Basileji na
botníku, tak jsem aspoÀ pustil rádio. Stanice Bavorsko
4 právû zaãala vysílat Smetanovu Vltavu. “Jak’s to
táti zaﬁídil?” Ïasly dûti.
Druh˘ zázrak se pﬁihodil u Plznû. Spadli jsme do
neosvûtlené jámy ve vozovce, trochu pﬁipomínala
past na mamuty, ale nic se nám nestalo, dokonce jsme
se sami vyhrabali zpátky na silnici. V mlhách ranních
Rokycan záﬁila trafika, vedle Rudého práva nabízeli
Lidové noviny, které sice vypadaly jako amatérsk˘
se‰itek, ale pﬁesto nám propÛjãily neopakovateln˘
pocit. Pﬁed budovou Dopravních podnikÛ v Praze
jsem na pﬁechodu nabídl pﬁednost chodcÛm, tak jak
jsem se to nauãil ve ·v˘carsku, ale chodci nechápali,
co po nich chci a nûkteﬁí mi viditelnû spílali. Nakonec
pﬁece jenom pﬁe‰li, jenom Vietnamci ne. Obejmul
jsem staré rodiãe, nav‰tívil pÛlnoãní m‰i v Pﬁíbrami,
rodi‰ti mé Ïeny. V˘znamné chvíle lidského Ïivota
ãasto mívají civilní, stﬁízlivou tváﬁ.
Paráda s prapory a fanfárami na Hradãanech mû
nepﬁitahovala, zato jsem bystﬁe zamíﬁil do Blatniãky

v Michalské ulici. “To sam˘ jako vÏdycky?” zeptal
se holohlav˘ v˘ãepák. “CoÏe, ty se na mû pamatuje‰?”
ﬁekl jsem témûﬁ v slzách. “Je‰tû abych si tû
nepamatoval, ty starej vostudo!” odpovûdûl v˘ãepák
nûÏnû. Nav‰tívili jsme pﬁátele, starobylou mlynáﬁskou
rodinu na ãeskomoravské vysoãinû, hlava rodu, tak
ﬁeãen˘ mlecí strejãek, poﬁád je‰tû Ïil. Oprava ml˘na
byla v plném proudu, dokonce uÏ vyjednávali, Ïe
elektﬁinu produkovanou jejich turbínou budou dodávat
do veﬁejné sítû, kreslily se plány zam˘‰lené truhlárny,
obnovení tﬁísetleté rodové tradice, fata morgána, na
niÏ je‰tû vãera nikdo nevûﬁil, se zhmotÀovala ve
vzduchu pﬁímo pﬁed oãima. Nepohánûla je touha po
zisku, n˘brÏ ãirá, ãerstvû probuzená chuÈ do Ïivota,
potﬁeba podnikat v tom nejkrásnûj‰ím, dnes bohuÏel
silnû zprofanovaném slova smyslu. TotéÏ jsem
pozoroval u starého pﬁítele, profesí ‰oféra: ne jenomÏe
prom˘‰lel jak na restituci domu, kdysi zabaveného
bol‰eviky, ale uÏ dokonce vûdûl, Ïe dole v pﬁízemí
bude obchod s kvûtinami jako dﬁív. Ani on, stejnû
jako zmínûní mlynáﬁi, dnes nostalgicky nevzpomíná
na staré zlaté ãasy za komunistÛ, kdy pivo bylo za
kaãku a gulá‰ek za pût - pﬁestoÏe se mnohé oãekávání
nenaplnilo. Nikdy si totiÏ nemyslel, Ïe to, co se udûlat
musí, za nûj udûlají jiní.
Docela rád bych se nûkdy na nûjakém veﬁejném
místû, tﬁeba v metru, potkal s vy‰etﬁovatelem StB,
jenÏ se mi u v˘slechÛ pﬁedstavoval jménem Tich˘.
“Tak co, jak se máte v tom ·v˘carsku?” zeptal by se.
Vyprávûl bych mu o svém plechovém vozejãku, v
nûmÏ v noci rozváÏím po Basileji noviny, porovnali
bychom v˘‰i dÛchodÛ, jeÏ nám vymûﬁil ãesk˘ stát, a
na jeho líci by zase jednou vyplul ten znám˘ ‰kodolib˘
úsmûv. Revolucí obleãenou do sametu se, pravda,
mnoho zkazilo, ale jedno jí nelze vzít: zamezila
plo‰nému vykonávání spravedlnosti. Hoﬁící lidská
tûla na lucernách se je‰tû nikdy v dûjinách neosvûdãila
jako dobr˘ základ budoucnosti.
19.11.05
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âunek oznámil rezignaci
PRAHA -novinky/právo/ãtk/znk, rav- “Na
základû sdûlení, Ïe Nejvy‰‰í státní
zastupitelství chce pokraãovat v tom
pﬁípadu, kter˘ jiÏ mûl b˘t ukonãen... jsem
se rozhodl, aby toto vy‰etﬁování bylo pro
veﬁejnost, pro vás pro v‰echny nezávislé,
tak na stﬁedeãní vládû odstoupím z funkce
vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj,
uvedl âunek.
Nejvy‰‰í státní zástupkynû Renata
Vesecká se rozhodla znovu otevﬁit
âunkovu kauzu. Chce v kauze doplnil
dÛkazy a vydat nové rozhodnutí. Hrozí
tedy, Ïe jihlavsk˘ státní zástupce Arif
Salichov, kter˘ dﬁíve kauzu odloÏil,
rozhodne jinak a âunek stane pﬁed
soudem.
âunek se pr˘ rozhodl rezignovat, aby
ustaly spekulace o ovlivÀování vy‰etﬁování
z jeho strany. “Nikdy jsem s ní (Veseckou)
osobnû nemluvil,” upﬁesnil.
“Dûlám to také proto, Ïe chci, aby
pokraãovala tato koalice a aby nebyla
zpochybÀována,” uvedl âunek. Pozdûji
doplnil, Ïe z rezignace nemá Ïádné
nepﬁíjemné pocity. “Myslím, Ïe jsem se
rozhodl správnû,” ﬁekl âunek.
“Slu‰í se, abych popﬁál Jiﬁímu âunkovi
v‰e dobré jak v osobním Ïivotû, tak ve
funkci pﬁedsedy KDU-âSL,” uvedl
vicepremiér Martin Bursík (SZ). Topolánek
pak dodal, Ïe ve stﬁedu poÏádá prezidenta
Václava Klause, aby povûﬁil Bursíka
doãasn˘m ﬁízením ministerstva ‰kolství.
Hned v nejbliÏ‰ích dnech se od lidovcÛ
oãekává, Ïe vyberou âunkova nástupce
ve vládních funkcích. Vlivné ministerstvo
pro místní rozvoj, které má na starosti
rozdûlování miliard z evropsk˘ch fondÛ,
by mohl ﬁídit první námûstek hejtmana
Pardubického kraje Roman Línek ãi
lidoveck˘ europoslanec Jan Bﬁezina.
Línek ﬁekl, Ïe pokud mu Topolánek funkci
ministra nabídne, bude o tom váÏnû
uvaÏovat.
Je
zároveÀ
prvním
místopﬁedsedou KDU-âSL, takÏe by v
pﬁípadû rezignace âunka i na funkci ‰éfa
strany ﬁídil kﬁesÈanské demokraty aÏ do
jejich dubnového sjezdu.
O Línkovi jako vhodném kandidátu mluvila
i pﬁedsedkynû poslaneckého klubu strany
Michaela ·ojdrová v rozhovoru pro
Frekvenci 1.
Zatímco vládní kﬁesla Jiﬁí âunek opou‰tí,
v ãele lidové strany chce rozhodnû zÛstat.
“Nikdy jsem o tom neuvaÏoval,” odpovûdûl
âunek na otázku Práva, zda neplánuje
odejít také z ãela lidovcÛ.
Senátoﬁi KDU-âSL ale trvají na své
stﬁedeãní v˘zvû, aby odstupující
vicepremiér Jiﬁí âunek opustil i kﬁeslo
pﬁedsedy strany. O âunkovû dal‰ím
pÛsobení ve vedení lidovcÛ se bude
rozhodovat v úter˘ na celostátní konferenci
KDU-âSL.
Na zaãátku t˘dne âT a Právo pﬁi‰ly s
informací, Ïe v 90. letech âunkova rodina
pobírala sociální dávky i pﬁes to, Ïe lídr
lidovcÛ mûl na bankovních úãtech milióny
korun.
âunkova rodina v letech 1996 aÏ 1999
pobírala sociální dávky. Doklad o vyplacení
pﬁíspûvku na bydlení a sociálního pﬁípatku.
âunek to ve stﬁedu pﬁiznal, dodal ale, Ïe
peníze nebyly z velké ãásti jeho a nemohl
s nimi disponovat. Následnû ho senátoﬁi z
jeho strany vyzvali k rezignaci.
Topolánek jiÏ ve stﬁedu prohlásil, Ïe pokud
vicepremiér poslední události kolem své
osoby vûrohodnû nevysvûtlí, bude muset
z vlády odejít.
***
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Je to tak, mafián Mrázek
ovlivÀoval politiku
Praha -mfd/JAROSLAV KMENTAZavraÏdûn˘ boss ãeského podsvûtí
Franti‰ek Mrázek mûl za vlády sociální
demokracie pﬁístup do tûch nejvy‰‰ích
pater politiky - na Úﬁad vlády, do
Poslanecké snûmovny, na ministerstvo
vnitra i do mocného Národního
bezpeãnostního úﬁadu.
Jak˘ mûl vliv, se ukázalo pﬁi vy‰etﬁování
jeho vraÏdy.
Policie totiÏ obrátila naruby v‰echny
dostupné spisy vãetnû Mrázkov˘ch
odposlechÛ, které se v minulosti
poﬁizovaly.
Z jejich anal˘zy vyplynulo, Ïe Mrázek
udrÏoval nadstandardní vztahy s b˘val˘m
ﬁeditelem bezpeãnosti NBÚ Martinem
Hejlem. Z odposlechÛ, jejichÏ obsah MF
DNES zná, vypl˘vá, Ïe Mrázek vyuÏíval
tohoto vlivného státního úﬁedníka jako
tajného informátora. ZároveÀ s ním
konzultoval dokonce i personální politiku
na ministerstvech.
Mrázek pﬁes Hejla dosazoval své lidi k
ministrovi vnitra Stanislavu Grossovi. „Bylo
by dobré k Mladému (Grossovi) sehnat
kontakt,“ ﬁekl Mrázek Hejlovi a ten mu
odpovûdûl: „UÏ ho máme. Vypadá dobﬁe.“
Mrázek byl v té dobû podezﬁel˘ z
objednání tﬁí vraÏd a podílu na vytunelování
bank. Bezpeãnostní ﬁeditel Hejl mu pﬁesto
zaji‰Èoval informace z vlády, z NBÚ a z
vy‰etﬁovan˘ch kauz, které se Mrázka
dot˘kaly.
V prosinci 1999 Hejl Mrázka informoval,
Ïe policie odloÏila vy‰etﬁování stﬁelby na
sponzora âSSD Ivana Lhotského. Z
objednání této stﬁelby byl podezﬁel˘
Mrázek.
Vysok˘ úﬁedník i boss podsvûtí pouÏívali
pro vût‰í konspiraci v hovorech pﬁezdívky
a kódy.
Hejl: „Jo, jinak to houkací auto (stﬁelba na
Lhotského - pozn. red.), tak ti hasiãi
(policisté), tak to dali do lednice. Nikam to
nevede.“
Mrázek: „Rozumím. Pr˘ nejde zjistit, kdo
to odpálil. Kuchaﬁ (policista) to dal prostû
do lednice.“
NBÚ, jehoÏ bezpeãnostnímu odboru Hejl
‰éfoval, má na starosti provûrky vysoce
postaven˘ch osob.
Policisté získali v dobû Hejlova pÛsobení
na úﬁadu, tedy v letech 1998 aÏ 2001,
podezﬁení, Ïe od nûj Mrázek získává cenné
informace z provûrek. Tﬁeba choulostivé
údaje ze soukromí vysoce postaven˘ch
lidí. Politici, úﬁedníci ãi podnikatelé totiÏ
musí pﬁi provûrce uvést i to, jaké mají
úspory na úãtech nebo jestli mají milenku
ãi milence. Policisté proto pﬁípad pﬁedali k
provûﬁení tajné sluÏbû, BIS. Ta Hejla
dotlaãila alespoÀ k tomu, aby opustil NBÚ.
Co pﬁesnû dûlal, v‰ak nebylo jasné.
„Nikdy jsem Mrázkovi takové informace
neposkytl,“ ﬁekl Hejl MF DNES. Pﬁipustil,
Ïe se s ním st˘kal, ale odmítl, Ïe by
pﬁekroãil zákon. „Jediné, co mi mÛÏete
vyãítat, je, Ïe jsem se choval neeticky,“
ﬁekl.
Ministr vnitra Ivan Langer vãera MF DNES
ﬁekl, Ïe to jsou pro nûj „‰okující informace“.
„Pokud se to potvrdí, je to ‰okující. Mûlo
by se to provûﬁit. Mûlo by se zjistit, jestli
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tam je‰tû dnes neexistuje nûjaká vazba,“ BroÏová svoju oddanosÈ reÏimu
uvedl.
preukázala aj v nasledujúcich procesoch,
***
kde Ïiadala posudzovaÈ trestné ãiny
obÏalovan˘ch podºa ich triedneho
Horákovej ÏalobkyÀa
pôvodu. Dnes sa bráni, Ïe v tom ãase
trestu neu‰la
nemala právnické vzdelania. Pre Lidové
Praha-sme/Juraj Koník, vag-PraÏsk˘ noviny povedala, Ïe kurz dokonãila aÏ
mestsk˘ súd odsúdil prokurátorku dva roky po procese. Verdikt má aj
Ludmilu BroÏovú-Polednovú na osem symbolick˘ v˘znam. „Z môjho pohºadu
rokov väzenia. BroÏová (86) ako kon‰tatovali, Ïe komunizmus je zlo,“
ÏalobkyÀa zohrala v˘znamnú úlohu vo povedal pre âT historik Tomá‰ Bursík.
vykon‰truovanom procese s Miladou ªubomír Morbacher z Ústavu pamäti
Horákovou, ktorú v roku 1950 odsúdili na národa povedal, Ïe rozsudok je
smrÈ za údajnú ‰pionáÏ a vlastizradu.
precedensom a „dobrou správou pre
Aj keì sa BroÏová pre svoj vek väzeniu v‰etk˘ch b˘val˘ch politick˘ch väzÀov“.
asi vyhne, sudca rozsudok oznaãil za „Nie je to akt pomsty, ale ãiastoãné
morálne zadosÈuãinenie. Podºa nastolenie spravodlivosti.“
prokuratúry BroÏová vo vy‰e päÈdesiat Niekoºko podaní chce v priebehu
rokov starom procese hrala vopred novembra iniciovaÈ aj ÚPN. „T˘kajú sa
stanovenú hereckú rolu.
prípadov, keì boli ºudia muãení v
„Tresty pre obÏalovan˘ch boli stanovené komunistick˘ch väzeniach, alebo mohla
dopredu. BroÏová sa vedome na tomto maÈ na ich smrti podiel ·tB,“ povedal
desivom predstavení zúãastnila,“ povedal Morbacher.
v závereãnej reãi prokurátor Radek
KlvaÀa. Polednová podºa svojho
advokáta proces reálne ovplyvniÈ
nemohla.
Sudca s trestom oznámil, Ïe 86-roãná
Polednová sa za mreÏe asi nedostane.
Novinárom e‰te pred vynesením
rozsudku povedala: „Necítim sa vinná.“
Vtedy vraj bola iba uãeÀ a bojovala za
republiku.
Pôvodne pisárka Ústredného v˘boru
Komunistickej strany âeskoslovenska
urobila kariéru práve na politickom
procese s Horákovou. Milada Horáková
bola v˘znamnou bojovníãkou proti
nacizmu.
Od roku 1940 ju väznili Nemci, po
prevrate v roku 1948 sa dostala do
nemilosti komunistov.
Archívy ukazujú, Ïe procesy slúÏili skôr
na propagandistické úãely, ako na
obhájenie spravodlivosti. BroÏová túto
úlohu spæÀala dokonale: „S hnusom sa
odvracia ná‰ ºud od t˘chto zradcov. A
na‰e dobré Ïeny sa p˘tajú, kam ste dali
srdce vy, obÏalovaná Horáková, keì ste
zradili na‰u vlasÈ a boj miliónov Ïien za
mier,“ vyhlásila BroÏová v závereãnej
reãi procesu.

1-416

Zloãin
Bratislava-sme/Peter Morvay-Prokurátorka z
najznámej‰ieho
ãeskoslovenského
komunistického procesu dostala za úãasÈ na
justiãnej vraÏde osem rokov. Trest si urãite
neodsedí. Niã to. Súd kon‰tatoval, Ïe proces
s Horákovou bol v rozpore aj s vtedaj‰ími
zákonmi. BroÏová sa na Àom zúãastnila
vedome a s nad‰ením. Podstatné je, Ïe
rozsudok na rozdiel od mnoh˘ch
predchádzajúcich aspoÀ hovorí, Ïe je nieão
také zloãin, ktor˘ si zaslúÏi trest.
Otázka nie je, preão odsúdili BroÏovú, ale
preão neodsúdili ìal‰ích, ktorí ãasto mali
väã‰iu vinu. Odpoveì nájdeme u BroÏovej
kolegyne, ktorá v roku 1978 poslala do väzenia
ºudí len za rozdávanie letákov. SudkyÀou je
stále. Pred desiatimi rokmi potrestala iba
peÀaÏnou pokutou e‰tébáka, ktor˘ zhasínal
zápalky o ruku vypoãúvaného. VáÏnej‰ie by
ho mohla potrestaÈ, iba ak by sa dopustil
nieãoho zvlá‰È závaÏného, vysvetºovala.
Pokiaº sú na súdoch v âesku (a asi aj u nás)
ºudia, ktorí muãenie nepovaÏujú za závaÏné,
je aj rozsudok nad BroÏovou zázrakom.
***

Staropramen
v západním Torontu!

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

 TCT

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

TORONTO • PRAHA • OTTAWA • MONTRÉAL • BUFFALO • CHICAGO • ATLANTA
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Jak dosáhnout MÍRU - bez lidského SMÍRU?

Florida
Nádherné pobﬁeÏí Mexického
zálivu
Momentálnû je nejlep‰í doba pro
koupi nemovitostí
V˘hodná vysoká hodnota kanadského dolaru a Eura.
Nízk˘ úrok pﬁi hypotékách!
Nejlep‰í ceny v posledních deseti letech.

Byty pod 100 000 dolarÛ
Domy pod 150 000 dolarÛ.
Poradím s koupí a se správou!
V Sarasotû prodávám 33 let!

Maria BaláÏ
Broker Associate
Capital Properties & Services, Inc
E-mail:
Tel.: (941) 780-5723
mariabalaz@yahoo.com
Fax: (941) 921-1111
Web: www.mariabalaz.com

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

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

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí premierovû
dramatick˘ film

SWINGTIME
ByÈ by se to podle názvu filmu mohlo zdát naprosto logické, a pﬁestoÏe ve filmu zazní
známé swingové melodie, Swingtime není o hudbû. Námûtem pﬁíbûhu je tzv. akce
Kámen, pﬁi níÏ agenti Státní bezpeãnosti zámûrnû mystifikovali obãany
âeskoslovenské republiky, kteﬁí se pokou‰eli o ilegální odchod do zahraniãní,
vytváﬁením fale‰n˘ch hranic i fale‰n˘ch pohraniãních hlídek a vysl˘chajících skupin
americk˘ch, nûmeck˘ch a francouzsk˘ch úﬁadÛ. Pﬁíslu‰níci Státní bezpeãnosti pﬁi
v˘sle‰ích zadrÏené utvrzovali v domnûnce, Ïe skuteãnû pﬁekroãili státní hranice na‰í
republiky a získávali od nic netu‰ících lidí informace, které byly následnû pouÏívány
v rámci trestního ﬁízení. V prÛbûhu této akce byly zatãeny témûﬁ dva tisíce obãanÛ
âeskoslovenské republiky a vût‰ina z nich se o tom, Ïe se stali obûtí komplotu,
dovûdûla aÏ po roce 1968.
Hlavními postavami jsou hudebník a kapelník swingového bandu Pavel, jeho Ïena
Hana a pﬁevadûã Jiﬁí. V reÏii Jaromíra Poli‰enského hrají Vl. Dlouh˘, I. Timková, A.
·vehlík, M. Dlouh˘, S.R a‰ilov, Vl. Javorsk˘, M. Pavlata, O. Brousek ml. aj.

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

Pﬁinesl jsem ZdeÀkovi na na‰i schÛzku nádhernou kníÏku popisující Ara Pacis-Oltáﬁ
míru zbudovan˘ císaﬁem Augustem; leã Zdenûk nemûl na Pax Romana pﬁed dvûma
tisíci léty Ïádnou chuÈ a chtûl mluvit o míru dnes, Pax Americana - to nazval. Na to
konto mi pﬁinesl ãlánek z Lidovek, Ïe dvû tﬁetiny âechÛ jsou proti instalaci radaru.
¤ekl jsem, Ïe nikoho ze sv˘ch znám˘ch âechÛ neznám, kdo by byl proti radaru
a Ïe takov˘ prÛzkum nemohu vzít za smûrodatn˘, a dodal jsem, Ïe uÏ o té proÏluklé
kauze radar nemám co ﬁíct.
To ZdeÀka rozzlobilo, plácnul dlaní na kníÏku Ara Pacis a ﬁekl, Ïe zavírám oãi pﬁed
realitou a Ïiju v dávnovûku; a Ïe se o potﬁebnosti radaru pro âeskou zemi musí
mluvit, Ïe âe‰i nemají kromû AmeriãanÛ Ïádného jiného spojence na svûtû.
Bylo mi trapnû okecávat, Ïe neznám nikoho, kdo je v âesku proti radaru, kromû
médií, která popravdû nejsou proti radaru, ale rozfoukávají ohníãek a chtûjí
prodávat svoje noviny.
NeÏ jsme se roze‰li, poÏádal jsem ZdeÀka o seznam jeho ãesk˘ch znám˘ch, kteﬁí
jsou v˘slovnû proti instalaci radaru v Brdech a dodnes mi Zdenûk nedal jediné
jméno ze sv˘ch stovek ãesk˘ch znám˘ch (coÏ mu pﬁí‰tí t˘den vytknu, protoÏe jsem
splnil jeho úkol a pﬁivezl jsem ZdeÀkovi seznam tﬁiatﬁiceti perfektních veﬁejn˘ch
záchodkÛ u McDonalda na území mûsta ¤íma).
Dva dny po besedû se ZdeÀkem jsem mûl schÛzku s Mervynem a téÏ jsem mu nesl
k prohlídnutí skvostnou knihu Ara Pacis; i Mervynova mysl byla jinde neÏ v antice
a optal se mne, jestli mám dobr˘ pocit z udûleni Nobelovy ceny míru Al Gorovi.
“Ach BoÏe (Oh, my God!),” ﬁekl jsem ztrápenû. VÏdyÈ nejde vÛbec o Al Gora, ale
o degradaci Nobelovy ceny míru, která b˘vávala uznáním na svûtû nejvy‰‰ím; ale
uÏ není, zvlá‰tû poté co ji dostal i Arafat, kter˘ se brodil po pás krví EvropanÛ, ArabÛ
i IzraelcÛ. TaktéÏ spojení environmentalismu a míru je velmi chabé, takÏe je spí‰
nasnadû, Ïe v komisi byli dost zoufalí, komu tu cenu dát.
“Souhlasím,” ﬁekl Mervyn, “ale pﬁece ta komise peãující o NobelÛv odkaz musí mít
jakousi zodpovûdnost k celému svûtu, nemyslí‰?”
Nerad kontruju na otázku protiotázkou: “Ale copak Chamberlain a Daladier nemûli
odpovûdnost k evropskému míru, kdyÏ podepsali Hitlerovi Mnichovskou dohodu a
tím prakticky zahájili druhou svûtovou válku?”
Jakou mají ty dvû vûci souvislost, rozzlobil se Mervyn, anebo chce‰ ﬁíct, Ïe musíme
poãítat s tím, Ïe politikové ve vysok˘ch funkcích si nevidí ani na ‰piãku nosu?
“Nûkteﬁí si nevidí na ‰piãku nosu a nûkteﬁí vidí za roh a od nepamûti je úkolem
voliãÛ rozeznávat, kdo vidí a kdo nevidí do budoucnosti; to je urãitû to nejdÛleÏitûj‰í...”
V den vyhlá‰ení Nobelovy ceny míru Al Gorovi v Sudbury poprvé tohoto roku mrzlo
a tráva byla ojínûna mrazem. Na internetu jsem tent˘Ï den ãetl, Ïe na Klínovci je
sníh. TakÏe to bylo komické pozadí k ﬁeãem o globálním oteplování.
Novinové komentáﬁe k udûlení Nobelovy ceny míru Al Gorovi jsou vesmûs
posmû‰né; ani ne tolik Al Gorovi osobnû, ale o mechanismu udûlování této ceny.
Al Gore jako mluvãí ekologÛ se znemoÏnil coby pokrytec na poãátku tohoto roku
dosti primitivním a prÛkazn˘m zpÛsobem: ZATÍMCO PRÒMùRNÁ AMERICKÁ
RODINA ZA ROK 2006 SPOT¤EBOVALA ZÚâTOVAN¯CH 10656 KILOWATHODIN, SPOT¤EBOVALA RODINA AL GORA 221000 VYÚâTOVAN¯CH
KILOWAT-HODIN, tedy dvacetinásobek; a takové zpupné chování Al Gorovi
pouãujícímu o ‰etﬁeni energií, Ameriãané nepromíjejí...
“Proã Evropani nevnímají Al Gora jako pokrytce a eko-teroristu?” optal se Merv
jízliv˘m hlasem Evropana, kter˘ se v Evropû narodil a dospûl k emigraci.
“Ze závisti nad americk˘mi úspûchy!” ﬁekl jsem brysknû a vytáhnul z kapsy kopii
ãlánku z listopadového National Geographic, kde na mapce tﬁiceti nejzneãistûnûj‰ích
lokalit na Zemûkouli není ani jedna na severoamerickém kontinentu.
Mervyn tuto mapku dlouho studoval a pak ﬁekl: “Toto si nechám zvût‰it, zarámovat
a povûsím si to na zeì ve své pracovnû; a kdykoliv budu ãíst, jak jsme na tomto
kontinentû závadní, podívám se jak jsme ve skuteãnosti ekologicky dobﬁí...”
Dopili jsme kafe a roze‰li se kaÏd˘ za sv˘m; ‰lapal jsem domÛ s dobr˘m pocitem,
Ïe jsme se navzájem informovali, Ïe svût není taková temná díra, jak to nûkteﬁí
placení, mediální hlupáci malují a hloupí ãtenáﬁi hltají i s chlupy.
Zdravím a pﬁeji v‰ecko dobré a veselo na kaÏdém kroku.
Ross Firla - Sudbury
***
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jednu z hlavních rolí, oslÀoval filmaﬁe z Nové vize, vãetnû
Markéty Slepãíkové. O tﬁi dny pozdûji (stﬁeda, 17. ﬁíjna)
nevstal jako obvykle. Jeho partnerka Vilma - s níÏ proÏil
VIZA
Nûkdy kolem 20. ﬁíjna se na mém poãítaãi objevilo pozvání svá nejpokojnûj‰í kanadská léta - ho ‰la vzbudit.
- pouze pro ãleny ãeské komunity - na schÛzku kolem Nevzbudila.
kulatého stolu v torontské kanceláﬁi kanadské federální
Konzervativní strany: zájemci nechÈ se pﬁi hlásí tam a tam.
Nepﬁihlásil jsem se, ale nakonec jsem se dostavil. SchÛzka
se konala v pondûlí 29. ﬁíjna 2007, kdy se s parlamentním
sekretáﬁem pro imigraci, federálním poslancem Ed
Komarnickim, se‰li: generální konzul âeské republiky,
Richard Krpaã, vice-konzul Jiﬁí ·lais, Zuzana Hahnová,
Jerry Formánek a já. Tématem schÛzky byly viza a
imigraãní problémy ãeské komunity v Kanadû.
Pan Komarnicki nás ujistil, Ïe na problémech se v Ottawû
pracuje na nejvy‰‰ích místech a Ïe v ﬁe‰ení na‰ich
problémÛ bylo docíleno znaãného pokroku. Generální
konzul Krpaã a vice-konzul ·lais stﬁídmû diplomatickou
ﬁeãí vyjádﬁili nespokojenost s dosavadními v˘sledky
jednání. Pan Formánek se pﬁedstavitel jako reprezentant
ãeské komunity a jejím jménem tvrdû kritizoval politiku
kanadské vlády, nejen pokud jde o viza, ale také v
imigraãních vûcech a v obchodních vztazích. Také se
zmínil o únorovém zviditelÀujícím gala plesu. Paní Hahnová
umírnûn˘m tonem podporovala jeho stanovisko. Pan
Komarnicki se potom obrátil ke mnû a zeptal se, co bych
si pﬁál já. Odpovûdûl jsem: Zru‰ení viz. Pan Komarnicki se
mile usmál a zeptal se: „To by Vás uãinilo ‰Èastn˘m?“
Pﬁisvûdãil jsem. Nûco mnû na jeho reakci nesedûlo, ale
jsa du‰e jednoduchá, nedo‰lo mi, proã asi se pan
Komarnicki nerozpovídal, jak je obtíÏné tuto otázku ﬁe‰it
a kolik to vezme ãasu. Proã se naopak choval se, jako by
zru‰ení víz bylo nejsamozﬁejmûj‰í vûcí na svûtû...
Po témûﬁ hodinové velmi otevﬁené debatû nás pan Bohouš Máca ve Staré dobré kapele
Komarnicki ujistil, Ïe problémem viz a imigrace i potíÏemi
v obchodních vztazích mezi âeskou republikou a Kanadou A pak byl Bohou‰ Máca herec. S divadlem zaãal uÏ v
se aktivnû zab˘vají federální úﬁady na nejvy‰‰í úrovni a Ïe mládí. Hrál loutkové divadlo a pozdûji si zahrál i s proslul˘mi
mÛÏeme ãeskou komunitou v Kanadû informovat o herci - nem˘lím-li se, jedním z nich byl Zdenûk ·tûpánek.
znaãném pokroku. Pak se nás zeptal, co bychom chtûli Pak pﬁi‰el do Kanady a netrvalo dlouho a na‰el si cestu do
vzkázat do Ottawy. Odpovûdûli jsme, Ïe proces je pﬁíli‰ na‰eho divadla. Snad v‰ichni jsme cítili - a byli a dosud
pomal˘ a pokrok nevaln˘. Pan Komarnicki se mile usmál jsou - mezi námi vynikající herci, kteﬁí vysoko pﬁevy‰ují
a ujistil nás, Ïe to vyﬁídí. Pak se fotografovalo a následující úroveÀ vût‰iny amatérsk˘ch divadel - Ïe Bohou‰ Máca
den se na na‰ich poãítaãích objevily fotografie ze schÛzky. patﬁil do zvlá‰tní kategorie, Ïe byl nejtalentovanûj‰í z nás,
Já na ni nebyl. Umíte si pﬁedstavit, jak mi bylo? Byli na ni Ïe na jevi‰ti kolem sebe vytváﬁel nedefinovatelnou
pouze ti, kteﬁí se ﬁádnû registrovali a sdûlili svoji funkci a atmosféru posvûceného umûlce. Vystoupil v desítkách
tak. No ale, pﬁeÏil jsem to a díky této zku‰enosti mohu dát her a v‰em dodal lesku. Nejhloubûji na mne zapÛsobil v
tuto radu do Ïivota: chcete-li b˘t na oficiálních fotografiích, rolích ÏebrákÛ a vydûdûncÛ - nikdy nezapomenu jeho
Ïebráka v âapkovû hﬁe Ze Ïivota hmyzu, ani jeho Zmetka
registrujte se
Druh˘ den po schÛzce, 31. ﬁíjna 2007, bylo z Ottawy v Adamu Stvoﬁiteli, fantastické komedii bratﬁí âapkÛ,
oznámeno, ze vízová povinnost pro âeskou republiku a jejichÏ filosofick˘ vesmír Bohou‰e zﬁejmû nûjak zvlá‰È
pﬁitahoval. V obou hrách jsem mûl potû‰ení b˘t s ním na
Loty‰sko se ru‰í.
Poznámka: Nûkdy pﬁed dvûma t˘dny probûhla tiskem jevi‰ti, ale nejradûji si vzpomínám na torontskou inscenaci
zpráva, Ïe federální Konzervativní strana se v pﬁí‰tích Noci na Karl‰tejnû, v které hrál mladého vodníka a já
mûsících soustﬁedí na etnické skupiny, aby vytlaãila starého Ivana. Bohou‰ byl tak skvûl˘ (zvlá‰È kdyÏ Haniãku
Liberální stranu, která po dlouhou dobu mûla skoro monopol svádûl do tÛnû), Ïe jsem mûl fu‰ku si uvûdomit, Ïe jsem
na etnické hlasy. Zru‰ení vízové povinnosti rozhodnû hastrman, od nûhoÏ se oãekává, Ïe bude hastrmanit a ne
okouzlen˘ divák, ztracen˘ v hereckém v˘konu skuteãného
neu‰kodí...
mistra. V‰ichni jme jeho dluÏníky.
***
***

Na okraj

Bohou‰ Máca Herec Bohem nadan˘

Znal jsem dva Bohou‰e Máci
Jeden byl kaÏdodenní ãlovûk, jednoduch˘, ale jednoduch˘
v rÛzn˘ch polohách. Byl bohém, ale souãasnû skoro
mû‰Èácky spoﬁádan˘ obãan. Nechodil ãasto do kostela,
ale vûﬁil v Boha a nûkdo mi ﬁíkal, Ïe odmítl vystoupit ve hﬁe,
která zesmû‰Àovala náboÏenství. Byl mûkk˘ a citliv˘,
nejlépe si snad rozumûl s dûtmi. Ale také byl prchliv˘ a
tvrdohlav˘ jako mezek a kdyÏ si vzal nûco do hlavy, bylo
skoro nemoÏné ho pﬁemluvit. V nedÛleÏit˘ch vûcech moÏná
zklamal (nepoznal jsem nikoho, kdo tak tûÏce nesl svá
naprosto nedÛleÏitá provinûní). Ale ve vûcech, na nichÏ
záleÏelo, jste na nûho mohli spolehnout víc neÏ na sebe.
Îivot mu - podle toho z jakého úhle se na Ïivot díváte zrovna nevy‰el. Nepatﬁil mezi ty, které by jejich bankovní
konto kvalifikovalo jako úspû‰né. Ale kolik lidí rozdalo tolik
radostn˘ch a krásn˘ch okamÏikÛ jako Bohou‰ Máca?
Pﬁekvapivé stopy jeho Ïivota najdete leckde: tﬁeba u
·kvoreck˘ch postavil pûkné zábradlí kolem schodÛ do
prvního poschodí.. Léta pracoval jako soustruÏník. Staral
se o svoji partnerku a trpûl její bolestí. KdyÏ seãtete v‰ecky
jeho vlastnosti, byl to zlat˘ ãlovûk.
Mûl rád pivo, patﬁil k partû, která se scházela “U Vlastiãky”,
neÏ ji rÛst nájemného k na‰í lítosti donutil vyklidit pole. V
posledních letech (jak mi vyzradil Jirka ·koda) se
nav‰tûvoval restauraci s ne právû povzbudiv˘m jménem
“Amnezie”. Naposled tam byl v poslední sobotu pﬁed svou
smrtí. V nedûli byl je‰tû na zkou‰ce hry Familie, v níÏ hrál

Konference o strukturalismu(ech) oslava Lubomíra DoleÏela
První dojem vyvolan˘ slovem strukturalismus pro vût‰inu
lidí má málo spoleãného s literaturou. Spí‰ s
architekturou. Prostû nemáme ponûtí. Asi proto, Ïe na
cizokrajné, chimérické ãinnosti prostû není ãas. Vût‰inu
energie spotﬁebujeme na v‰ední vûci jako vstávání,
um˘vání, obouvání bot, no‰ení prádla do prádelny,
obstarávání Ïivobytí, vychovávání dûtí (a partnerÛ/ek/
a...). A jak mne pﬁesvûdãila tﬁídenní (od 11. do 13. ﬁíjna
2007) konference, konaná v Munkovû centru pro
mezinárodní studia na Torontské univerzitû, je ‰koda,
Ïe se víc nevûnuje chytání pestrobarevn˘ch mot˘lÛ na
loukách poznání. Konference, kterou organizovali
profesoﬁi Veronika Ambros, Roland LeHuenen a Tomá‰
Kubíãek pod názvem “STRUCTURALISM(Y) TODAY:
PRAGUE, PARIS, TARTU, AND BEYOND REASSESSING
THE
LEGACY
OF
STRUCTURALISM”, byla spojena s oslavou profesora
Lubomíra DoleÏela, kter˘ po roku 1968 nûkolik let uãil
na Torontské univerzitû. Dal‰ími panelisty a
pﬁedná‰ejícími byli: Vladimír Krysinski, Barbara
Havercroft, Emil Volek, Galina Savukova, Silvia
Jestroviã, Elissa Segnini, Thomas Pavel, Tetiana
Soviak, Marel Danesi, Nancy Felson, Wolf Schmid,
Hugh Leonard, Emma Kafalenos, Yana Meerzon,
Andres Perez Simon a Adam Grunzke. Celkem bylo
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zastoupeno 9 univerzit: University of Toronto, Arizona
State University, University of Alberta, City University
of New York, University of Warvick, UK, University of
Chicago, University of Georgia, University of Hamburg,
University of Montreal, Washington University in St.
Louis a University of Ottawa a âeská akademie vûd.
O ãem to bylo? PoÏádal jsem profesora DoleÏela, aby
mi pﬁízemnû definoval “strukturalismus”. Jeho odpovûì:
Jedna fáze tradice v˘zkumu, jdoucí k Aristotelovi. Ono
je to ov‰em - jak jsem se dozvûdûl z rÛzn˘ch pramenÛ
- znaãnû komplikovanûj‰í. V tﬁicát˘ch letech se v Praze
utvoﬁil krouÏek nepﬁekvapivû znám˘ jako”praÏsk˘
krouÏek”. Patﬁili k nûmu lidé formátu Romana
Jakobsona, René Welka, Jindﬁicha Honzla... atd. Kdyby
nebylo 2. svûtové války, tento krouÏek by nepochybnû
byl jednou z ozdob ãeské kultury. Nûkteﬁí ãlenové
krouÏku se pozdûji stali ozdobou americk˘ch univerzit.
DoleÏel je jejich nejpﬁednûj‰ím nástupcem. Jak se
dozvídáme z oslavné citace, “poprvé se v˘znamn˘m
zpÛsobem pﬁihlásil o slovo v ‰edesát˘ch letech, kdy se
pokou‰el vymezit dvû základní oblasti svého uvaÏování
o narativní literatuﬁe a zab˘val se promluvov˘mi
situacemi jako znaky, které jsou distribuovány pro
specifické utváﬁení narativního svûta (toho svûta, kter˘
pozdûji nazve fikãním). A protoÏe základem tohoto
svûta je dílo jazykové, stanovuje si DoleÏel za centrum
pozornosti nikoliv téma, ale zpÛsob, jímÏ je toto téma
zprostﬁedkováno... Tuto etapu DoleÏelova bádání
zavr‰ila práce Narativní zpÛsoby v ãeské literatuﬁe,
(které) ukázaly na principiální otázku DoleÏelovy teorie
a jeho my‰lení: Jak˘m zpÛsobem rozumût literatuﬁe?
Tedy: v jaké oblasti o ní pﬁem˘‰let? Jeho klíãová idea
fikãního svûta, jako svûta realizovaného na principu
logické strukturace, jenÏ právû má ukázat na oblast
zájmu literární teorie, se doãkala souvislého zpracování
v knize Heterocosmica. Fiction and possible worlds
(ãesky Heterocosmica. Fikce a moÏné svûty). Tato
DoleÏelova práce pﬁitom v˘znamn˘m zpÛsobem
ovlivnila moderní literární teorii a odkazy na ni i dal‰í
rozvíjení mÛÏeme najít u celé ﬁady souãasn˘ch teoretikÛ.
Logika jeho vûdecké cesty ho totiÏ vede nejenom z
Narativních zpÛsobÛ ãeské literatury k fikãním svûtÛm
Heterocosmica, ale tato cesta pokraãuje dál aÏ na
hranici, kde se fikãní setkává s faktuálním. Kde vzniká
pﬁechodová oblast mezi dvûma diskursy, kterou je
tﬁeba podrobit prÛzkumu, chceme-li zváÏit povahu uÏ
nikoliv jen fikãního vyprávûní, ale vyprávûní jako
takového. Vyprávûní, jímÏ vlastnû modelujeme svûty, v
nichÏ Ïijeme. Onûmi dÛleÏit˘mi otázkami se nyní stává:
Existují na rovinû diskursu znaky, které nám umoÏní
bezpeãnû odli‰it vyprávûní fikãní od vyprávûní
faktuálního? A je vyprávûní historikovo vyprávûním o
skuteãnosti nebo jen dal‰ím typem konstrukce moÏného
svûta?
Nejen, Ïe v˘razové bohatství této citace mi pﬁipomnûlo
Chrám a tvrz, onu vzne‰enou chválu Pavla Eisnera na
ãeskou ﬁeã, ale poslední otázka zaznûla neodbytnû
prakticky. Vezmûme napﬁíklad pﬁípad Jozefa
Kirschbauma, generálního jednatele Hlinkovy strany v
prvních letech 2. svûtové války, a uranového krále
Stephena Romana a na hodnocení jejich Ïivota a
ãinnosti jejich obdivovateli na jedné stranû a na druhé
stranû Paul McKayem (v knizeThe Roman Empire) a v
The Whig Standard Magazine (The Kirschbaum File) z
10. prosince 1988. Nebo Chru‰ãovÛv v˘stup ve
Spojen˘ch národech (mlátil botou do erárního nábytku),
o nûmÏ nedávno hovoﬁil na Torontské univerzitû autor
Chru‰ãovova Ïivotopisu (dostal za nûj Pulitzerovu cenu).
Vyprávûl, Ïe kontaktoval desítky lidí (z nichÏ alespoÀ
jeden byl pﬁítomen ve Spojen˘ch národech pﬁi
Chru‰ãovovû vystoupení a ostatní to sledovali v televizi)
a skoro kaÏd˘ si to pamatoval jinak: Chru‰ãov v ruce
Ïádnou botu nemûl, Chru‰ãov si botu nezouval (mûæ
tﬁi), Chru‰ãov botou na stÛl tloukl, tloukl pravou botou,
tloukl levou botou... Zﬁejmû záleÏí na historikovû
objektivnosti, na metodách, které pouÏívá a dÛkazech,
které pﬁedkládá...
Pﬁiznávám, Ïe mi chvíli trvalo, neÏ jsem se zaposlouchal
do podivné ﬁeãi, kterou literární teoretikové komunikují
své poznatky. Musil jsem pﬁinutit své mozkové atomy,
aby se pohybovaly znaãnû skotaãivûji, neÏ jsou zvyklí.
Ale stálo to za to.
Josef âermák
***
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As Time Goes By ...

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

Mám rád jazz, swing, taneãní hudbu a
klasickou jakbysmet. O tom ale v
následujícím nebude ﬁeã.
Jazzové standardy vnímám hlavnû jako
melodie. I ty, které jsou interpretovány
jazzov˘mi zpûváky a zpûvaãkami. Tedy
není tomu tak vÏdy, ale vût‰inou. Pokud
tﬁeba nûkdy v anglicky zpívaném textu
nerozumím kaÏdému slovu, mám dostatek
materiálu, kter˘ mi umoÏÀuje nejasnost si
objasnit.
Obãas, bohuÏel ne dosti ãasto, pﬁehrávám
si oblíbené melodie na pianû. Tûmi
oblíben˘mi nejsou jen nejslavnûj‰í
standardy, ‰lágry a evergreeny jazzové.
To obãas poloÏím si na piano kytarové
zpûvníãky Jaroslava JeÏka, sérii vydanou
Státním nakladatelstvím krásné literatury,
hudby a umûní (1954), cena 4 Kãs. Jindy si
místo oblíben˘ch jazzov˘ch standardÛ
americk˘ch, pustím záznamy hudby
Jaroslava JeÏka s texty Voskovce a
Wericha.
A tu mne uÏ nejednou napadlo: jakkoli
bych nechtûl sniÏovat úroveÀ textÛ Ray

1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Raliable Painters
and Decoraters Ltd.
hledá
malíﬁe/lak˘rníka
pro práci venku na pﬁedmûstí.
Zájemci volejte od pondûlí do
pátku mezi 7 a 17 hodinou:

Turka, Lorenze Harta, Iry Gershwina,
Irwinga Berlina, Cole Portera, Oscara
Hammersteina a jin˘ch, kdyÏ se
zaposlouchám do textÛ Voskovce a
Wericha k hudbû ãeského genia taneãní a
jazzové hudby Jaroslava JeÏka, tu sly‰ím
rozdíl nûkdy aÏ ohromující.
Jaká to rozdílnost textové thematiky!
Nekoneãné obmûny lásky, zamilování, v
lep‰ích pﬁípadech nápaditûj‰ích situací téma
zpestﬁující ...a na druhé stranû texty
Voskovce a Wericha plné stejnû jak slovní
vtipnosti, tak i moudrosti a filosofie, smutku
i radosti. OdráÏí se v nich doba jejich vzniku
(ale ta je v podstatû stejná jako doba, v níÏ
tvoﬁili zmínûní ameriãtí textaﬁi!).
Zaposlouchám-li se do tûch textÛ pozornû,
sly‰ím ten aÏ diametrální rozdíl thematiky!
A k tomu pﬁece musel b˘t nûjak˘ dÛvod!
Tím dÛvodem, myslím, je schopnost
vnímat, schopnost vidût svût v barvách
radostn˘ch i ménû radostn˘ch, schopnost
intelektuální, která melodii v její pÛsobivosti
umocÀuje, nutí pozornûj‰ího posluchaãe
vnímat nejen ji, ale i textov˘ obsah skladby.

Prodej letenek do Prahy
a dal‰ích evropsk˘ch mûst

905/814-8629.
1707-10

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

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

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

Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org
***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.20.satellite1-416.com
www.20.zpravy.ca
***
Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com
www.kalendar.zpravy.ca
***
Nové divadlo
www.divadlo.zpravy.ca
www.divadlo.satellite1-416.com
***
NHL
Rozhovory s hráãi v MP3
www.nhl.zpravy.ca
www.zpravy.org/nhl
***

Volejte StáÀu
905/274-2597
1-800-577-5917
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.ca

Tico # 1480987

Nejednou proãítal jsem si v‰echny
zmínûné zpûvníky J. JeÏka pro kytaru. To
nejsou vût‰inou jen písÀové texty, to je
poezie, nûkdy vtipná, jindy historicky
pouãná, nûkdy smutná aÏ k slzám.
Po takovém pﬁeãtení pﬁípadnû poslechu
skladby zpívané, snaÏím se v textech
americk˘ch ‰lágrÛ nalézt alespoÀ
odpovídající ekvivalent ... ale úspûch je
velmi chab˘.
MoÏná, Ïe i dnes je aktuální text:
Ó, lide zdali zná‰,
Ïe kontinent ná‰,
je nemocen aÏ hanba
ó Evropa mocná,
je moc nemocná,
jí pomoci má, rumba
tomu, kdo nevûﬁí,
v‰ichni ti lékaﬁi,
kteﬁí maﬁí ãas tím, Ïe vaﬁí
léky proti stáﬁí,
coÏ se jim nedaﬁí
V zimû, na podzim, v létû, na jaﬁe
Evropa si zavolá lékaﬁe.
kdyÏ si uÏ s neduhem rady neví
svolá si lékaﬁe do Îenevy ... atd..
Takové texty marnû hledám ve zmínûn˘ch
standardech, oblíben˘ch ‰lágrech, které
mám tolik rád.
âímpak to asi je?
Inteligencí
V+W,
okolnostmi,
spoleãensk˘m systémem Ameriky a
tehdej‰ího âeskoslovenska.
Nevím.
Ale vlastnû je mi mi to jedno. Nezb˘vá nic
jiného.
Jsem ale rád, Ïe vlastním zmínûné
zpûvníãky Jaroslava JeÏka. V jednom z
na‰ich pásem poezie a jazzu mÛj vzácn˘
pﬁítel Ivan Nagy hrál JeÏkÛv Buggati step.
Obãas si tu nahrávku pou‰tím a uvûdomuji
si genialitu toho nenápadného, bezmála
slepého muzikanta, jehoÏ nedlouh˘ Ïivot
se skonãil v zemi právû onûch shora
zmínûn˘ch autorÛ textÛ k nádhern˘m
melodiím.
Ale snad jen jak ãas jde dál, tohle v‰echno
si pﬁipomínám...
Vladimír Cícha-Vancouver
***

Short Getaway
4Night Bahamas Cruise
by Royal Caribbean International -Majesty of the Seas

from

$ 170.00

$ 25.00 per person shipboard credit
inside stateroom, per person, based on double occupancy, cruise only, tax not included

Jan 28, 2008 - Feb 01, 2008
all prices are based on availability at the time of the booking

Plus more south destinations on sale.
call our team of professionals:

Blanka Agnes Margaret

Renata Mary

Inspired Travel Solutions
662 Queen Street West
Toronto ON M6J 1E5
fax:(416) 504 8186
email: nitratravel@gmail.com

(416) 504 3800
or
1-800-825-7577

Soccer/Hockey
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Gambrinus extraliga
10. kolo: Mladá Boleslav-Liberec 0:2,
Jablonec-Ostrava 1:1, KladnoBohemians 2:1, Budûjovice-Sparta 1:1,
Most-Brno 2:2, Olomouc-Teplice 1:0,
ÎiÏkov-Zlín 2:0, Slavia-PlzeÀ 3:0.
11. kolo: Brno-Budûjovice 2:1,
Bohemians-Most 1:0, Sparta-Kladno 4:1,
Ostrava-Mladá Boleslav 3:3, LiberecSlavia 1:1, Zlín-Jablonec 0:1, PlzeÀOlomouc 2:0, Teplice-ÎiÏkov 4:1.
Tabulka
1.Slavia
2.Teplice
3.Ostrava
4.Sparta
5.Boleslav
6.Brno
7.Olomouc
8.PlzeÀ
9.Zlín
10.Kladno
11.Budûjovice
12.Liberec
13.Jablonec
14.Bohemians
15.ÎiÏkov
16.Most

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
7
5
6
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1

2
2
5
2
4
4
4
3
4
3
3
4
4
4
3
5

1
2
1
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
6
5

22:7
17:8
20:10
16:9
15:12
15:16
7:8
10:11
8:15
17:20
12:15
8:11
7:11
6:12
15:24
16:22

26
23
20
20
16
16
16
15
13
12
12
10
10
10
9
8

Tipsport liga na Vy‰ehradû
i na Slovensku
PRAHA - Poprvé i v cizinû, ale také na
praÏském Vy‰ehradû se bude hrát
tradiãní zimní fotbalov˘ turnaj s nejvût‰ím
poãtem ãesk˘ch prvoligov˘ch celkÛ. Ve
4 skupinách se na umûlé trávû pﬁi Tipsport
lize pﬁedstaví celkem 16 klubÛ.
„I vzhledem k deseti t˘mÛm z nejvy‰‰í
domácí soutûÏe jsme opustili dosavadní
pohárové oznaãení,“ ﬁíká ﬁeditel 11.
roãníku turnaje Jiﬁí Kﬁenek. Zahraniãní
aktéﬁi nechybûli uÏ v minulosti, poprvé se
ale celá jedna skupina bude hrát mimo
âesko - v Bratislavû. Skupiny se odehrají
v úvodních tﬁech víkendech roku. Jejich
vítûze 26. ledna ãekají v Edenu semifinále,
o den pozdûji tam turnaj vyvrcholí. Vítûz
klání dostane 300 tisíc Kã.
Chybí minul˘ vítûz Slovácko. „V Bratislavû
dostalo pﬁednost prvoligové Brno,“ ﬁíká
Kﬁenek. Nehraje ani mistrovská Sparta.
„Opût zvolila jinou pﬁípravu.“ Vy‰ehrad,
kter˘ v poﬁadatelství stﬁídá Mladou
Boleslav, nabídne plochu, jaká jinde v
âesku není. „Z více neÏ 90 hﬁi‰È s umûlou
trávou má jen ta vy‰ehradská pﬁímou
certifikaci FIFA,“ pﬁipomíná Kﬁenek s tím,
Ïe pro pﬁí‰tí léta uvaÏuje o roz‰íﬁení poãtu
skupin.
Obsazení skupin - Eden: Slavia,
Bohemians 1905, â. Budûjovice,
Pﬁíbram. Vy‰ehrad: Liberec, Jablonec,
PlzeÀ, Dukla. Most: Teplice, Kladno,
Most, Ústí. Bratislava: Brno, PetrÏalka,
Trnava, Inter.
***

Slovenská CorgoÀ liga
13. kolo: B. Bystrica-Trenãín 1:1, SlovanZl. Moravce 2:2, RuÏomberok-Dubnica
2:2, Ko‰ice-Trnava 3:2, Artmedia-Îilina
2:3, Nitra-Senec 2:0.
14. kolo: Dubnica-Ko‰ice 0:1, ÎilinaSlovan 3:0, Trenãín-Artmedia 1:4, Zl.
Moravce-RuÏomberok 1:2, Senec-B.
Bystrica 1:1, Trnava-Nitra 2:1.
Tabuºka
1. Îilina
2. Artmedia
3. Nitra
4. Ko‰ice
5. RuÏomberok
6. Trnava
7. Slovan
8. Dubnica
9. Bystrica
10. Moravce
11. Trenãín
12. Senec

14 10
14 10
14 9
14 7
14 7
14 6
14 4
14 3
14 3
14 3
14 2
14 0

2
1
1
4
4
4
3
6
4
3
3
5

2
3
4
3
3
4
7
5
7
8
9
9

34:17
37:17
20:9
20:13
23:19
26:19
18:21
16:22
17:21
13:31
17:37
10:25

32
31
28
25
25
22
15
15
13
12
9
5

âeská hokejová 02 liga
13. kolo: Ústí-Litvínov 2:1 pp, KladnoPardubice 3:2 pp, Budûjovice-K. Vary 5:6 sn,
Znojmo-Tﬁinec 1:4, Sparta-PlzeÀ 1:3, SlaviaVítkovice 7:0, Liberec-Zlín 7:1.
14. kolo: Pardubice-K. Vary 4:2, SlaviaBudûjovice 4:1, Sparta-Zlín 4:3, VítkovicePlzeÀ 5:4, Kladno-Tﬁinec 1:2, Znojmo-Litvínov
3:1, Ústí-Liberec 3:1 pp.
15. kolo: Vítkovice-Liberec 1:2, Slavia-Ústí
6:0, Zlín-Kladno 4:3 pp, Tﬁinec-K. Vary 4:1,
Litvínov-Sparta 5:4 sn, PlzeÀ-Budûjovice 4:2,
Pardubice-Znojmo 7:0.
16. kolo: Budûjovice-Pardubice 6:3, TﬁinecLitvínov 3:2 sn, Znojmo-Zlín 4:1, Kladno-PlzeÀ
6:3, Ústí-Vítkovice 1:4, K. Vary-Slavia 4:0,
Liberec-Sparta 2:3.
17. kolo: Pardubice-Tﬁinec 4:5, LiberecKladno 4:0, Zlín-Budûjovice 2:1, VítkoviceZnojmo 3:2, PlzeÀ-Ústí 5:2, Litvínov-K. Vary
6:2, Slavia-Sparta 5:1.
18. kolo (pﬁedehrávka): K. Vary-Liberec 3:4
sn.

Tabulka 02
1. Liberec
2. Slavia
3. Budûjovice
4. K. Vary
5. Tﬁinec
6. Sparta
7. Vítkovice
8. PlzeÀ
9. Litvínov
10. Zlín
11. Znojmo
12. Ústí
13. Pardubice
14. Kladno

18
17
17
18
17
17
18
17
17
18
17
17
17
17

60:39
71:40
58:41
60:46
50:38
45:43
54:52
57:54
53:56
46:68
35:49
34:58
48:61
37:63

39
38
34
33
31
30
29
27
22
20
17
16
15
12

Slovenská hokejová extraliga
16. kolo: Îilina-Zvolen 2:3 sn, Poprad-Martin
1:0, L. Mikulá‰-Trenãín 4:3 sn, Ko‰ice-Skalica
5:0, Slovan-KeÏmarok 3:1.
17. kolo: Martin-Zvolen 3:1, Slovan-Îilina 5:3,
KeÏmarok-Skalica 1:3, Ko‰ice-Nitra 8:2, TrenãínPoprad 4:0.
18. kolo: Îilina-Martin 1:4, Zvolen-Trenãín 2:4,
L. Mikulá‰-Ko‰ice 2:4, Nitra-KeÏmarok 3:2,

Skalica-Slovan 0:2.
19. kolo: Zvolen-Slovensko 20 4:0, SkalicaÎilina 3:1, Slovan-Nitra 5:3, KeÏmarok-L. Mikulá‰
3:4, Ko‰ice-Poprad 6:1, Trenãín-Martin 5:3.
20. kolo: Nitra-Skalica 4:2, Îilina-Trenãín 0:1,
Zvolen-Ko‰ice 4:2, Poprad-KeÏmarok 3:4 pp, L.
Mikulá‰-Slovan 2:6, Martin-Slovensko 20 10:1.
21. kolo: Nitra-Îilina 2:1, Skalica-L. Mikulá‰
5:1, Slovan-Poprad 4:1, KeÏmarok-Zvolen 3:5,
Ko‰ice-Martin 1:0 sn.

Tabuºka slovenskej extraligy
1. Trenãín
20
2. Slovan
20
3. Ko‰ice
21
4. Martin
21
5. Poprad
20
6. Skalica
21
7. Zvolen
20
8. KeÏmarok
20
9. Îilina
21
10. Nitra
20
11. L. Mikulá‰ 20
12. Slovensko 2014

70:41
77:48
72:44
64:49
55:52
62:47
60:62
59:62
53:60
45:65
42:80

45
44
38
35
34
33
28
28
23
20
14
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NHL
Jak se dá otoãit utkání
Toronto-Chicago 4:6 (2:1, 1:0, 1:5)
TûÏko lze vysvûtlit, Ïe Toronto dokáÏe v jednom zápase prohrát
rozdílem ‰esti branek a v následujícím rozdílem osmi branek vyhrát.
Ale je‰tû hÛﬁe lze vysvûtlit, Ïe v jednom utkání jako proti Floridû
prohrává rozdílem dvou branek a nakonec zvítûzí. V jiném jako proti
Buffalu, ãi v tomto zápasu proti Chicagu vede o dvû branky a pak
dokáÏe v závûru zápas ztratit.
Tentokrát klíãem ke zvratu byl závûr druhé tﬁetiny, Kdy na trestnou
lavici ‰li postupnû Ponikarovskij, Wozniewski a Gill. Znamenalo to,
Ïe Maple Leafs ‰li do závûreãné tﬁetiny v oslabení tﬁi na pût a po 94
vteﬁinách to bylo na ukazateli skóre 3:3. KdyÏ Robert Lang v 48.
minutû dostal Chicago do vedení, bylo rozhodnuto. Toronto jiÏ
nemûlo sílu se znovu vzchopit a naopak pﬁi závûreãné power-play byl
opût vylouãen Ponikarovskij a Maple Leafs dostali ‰est˘ gól do
prázdné branky, kdyÏ ujel Robert Lang a nezi‰tnû pﬁed prázdnou
brankou je‰tû nahrál Tuomo Ruutu. Po zápase byl sedmatﬁicetilet˘
Robert Lang v obleÏení novináﬁÛ, ale pak jsme mu poloÏili i my
nûkolik otázek:
ABE: Roberte, jak byste tento zápas zhodnotil?
RL: V˘bornû, vyhráli jsme. Je to v‰echno dobré.
ABE: Jak˘ to byl pﬁechod z Detroitu do Chicaga?
RL: Je to celkovû úplnû jiné muÏstvo, ale máme hodnû mlad˘ch
hráãÛ, které doplnilo pár veteránÛ. Já jsem byl jedním z nich. Teì se
to docel stmelilo a muÏstvu se zaãalo daﬁit. TakÏe atmosféra je
v˘borná, protoÏe se daﬁí. Je to perfektní také proto, Ïe se jedná o t˘m
z originální ‰estky. MuÏstvo má tradici. KdyÏ budeme takhle hrát, tak
to bude v˘borné.
ABE: Po druhé tﬁetinû jste prohrávali 1:3, nakonec jste vyhráli,
kde byl zlom?
RL: Mûli jsme pﬁesilovku na zaãátku tﬁetí tﬁetiny pût na tﬁi. Vyrovnali
jsme na 3:3. Toronto bylo dole. Mûli jsme pﬁevahu. Pak jsem vstﬁelil
ãtvrt˘ gól a to je posadilo na zadek. To byla sedmiminutová smr‰È a
bylo po zápase.
ABE: Mohl byste nûco ﬁíci k té ãtvrté brance, kterou jste vstﬁelil,
mohl byste to popsat.
RL: Byla to dobrá stﬁela zápûstím z vrcholu kruhu. Brankáﬁ mûl
moÏná zakryt˘ v˘hled. Já jsem stﬁílel do protismûru, kam jsem jel a
jestli on ‰el se mnou, tak jsem ho trochu pﬁekvapil a navíc ãlovûk musí
mít trochu ‰tûstí.
ABE: Byla to va‰e pátá branka, jak byste zhodnotil tuto sezónu?
RL: Mám pomûrnû hodnû ãasu na ledû. To je dÛvod, proã jsem tady.
Jednak herní ãas a pak dostat se do pohody. Jsem na ledû poﬁád. Pﬁi
pﬁesilovkách i v oslabení, zkrátka v klíãov˘ch momentech. Jsem rád,
Ïe se daﬁí a Ïe muÏstvo vyhrává.
ABE: Patﬁíte k nejstar‰ím hráãÛm v NHL, kolikátá je to sezóna?
RL: Nevím, jestli je to ãtrnáctá nebo patnáctá. Je‰tû to nepoãítám,
je‰tû snad nûjakou sehraji.
ABE: Jaké jsou v˘hody stáﬁí a nev˘hody?
RL: Nev˘hodou jsou fyzické síly. Mladí kluci odehrají zápas a
zregenerovaní jsou za dvû hodiny. V tomhle vûku to trvá déle. Ale
kdyÏ se hraje hlavou, tak se zas ãlovûk tolik nenamaká, jako kdyÏ mi
bylo dvacet. Ono se to tak nûjak vyrovná.
ABE: V muÏstvu je David Koãí, mohl byste o nûm nûco ﬁíci?
RL: David je v˘born˘, obzvlá‰tû, kdyÏ se hraje proti muÏstvÛm, která
se rvou. On je ná‰ bitkaﬁ, na‰e svalstvo. TakÏe i dnes pﬁedvedl dobr˘
v˘kon. My mu ﬁíkáme s Martinem Havlátem „Golem“. Chrání obzvlá‰tû
mladé kluky nebo hráãe, kteﬁí dávají góly.
***

Ani prodlouÏení nerozhodlo
Toronto-Atlanta 4:5 (1:2, 2:1 1:1, 0:0) po sam. nájezdech
Jednalo se zﬁejmû o nejdramatiãtûj‰í utkání v této sezónû v Air
Canada Centre. Mats Sundin jiÏ v 13. sekundû otevﬁel skóre, ale do
konce první tﬁetiny dokázala Atlanta otoãit. Pak je‰tû dvakrát vedla o
branku, ale deset sekund pﬁed koncem normálního ãasu vybojoval
Sundin za brankou puk, nahrál ho na brankovi‰tû, kde Hedbergovi
pod rukavicí Ponikarovskij poslal puk za jeho záda. JelikoÏ ani v
prodlouÏení nepadlo rozhodnutí následovaly samostatné nájezdy.
Slovensk˘ krídelník Atlanty Marián Hossa, ktor˘ odohral 24:08 minút,
nám po skonãení zápasu povedal: „Dostali sme veºmi r˘chly gól, ale
na‰Èastie sme sa spamätali a vrátili späÈ do hry. Trikrát sme viedli, ale
Toronto bolo nepríjemné. ·koda inkasovaného gólu v závere.“
Nakoniec rozhodovali samostatné nájazdy. Hossa bol druh˘ v poradí,
domáceho brankára neprekonal. „V na‰om tíme urãuje exekútorov
nájazdov kouã pred koncom zápasu. UÏ keì som sa rozbiehal, som
vedel, Ïe budem strieºaÈ. Toskala mi ukázal voºné miesto. Nechal
som sa nalákaÈ, ale on ho bleskovo zakryl - bol r˘chlej‰í ako ja.“
VíÈazstvo Atlanty je len druh˘m v sezóne. „Uvedomujeme si to,
nezaãali sme dobre. Hor‰í úvod sezóny som v NHL dosiaº nezaÏil.
Musíme sa z toho dostaÈ. Vedenie uÏ vymenilo trénera. Uvidíme, ãi
nám to pomôÏe,“ povedal star‰í z bratov Hossovcov. Zatiaº sa na
ºade v tomto roãníku nestretli.
„S New York Rangers sme odohrali jedno stretnutie, vyhrali sme pred
na‰ím publikom 5:3. Marcel proti nám nenastúpil, mal zranené
slabiny, ale teraz je uÏ v poriadku.“
Náhradním brankáﬁem Atlanty byl dvacetilet˘ Ondﬁej Pavelec, kterého
jsme po zápase poÏádali o rozhovor:
ABE: Byl jste sice jen na stﬁídaãce, ale jak byste tento zápas
hodnotil?
OP: Nutnû jsme potﬁebovali body. Z pﬁedchozích osmi zápasÛ jsme
pouze jeden vyhráli. ·koda, Ïe jsme dostali devût vteﬁin pﬁed koncem
gól, ale kluci to zvládli a bylo to vybojované vítûzství.
ABE: Jak byste se cítil, kdybyste mûl stát v brance pﬁi
samostatn˘ch nájezdech, jako tomu bylo dnes?
OP: To je u kaÏdého gólmana jiné. ZáleÏí na tom, jak probíhal zápas.
KdyÏ se vám zápas povede, tak byste si mûl vûﬁit a b˘t v pohodû.
Naopak, kdyÏ se nepovede, tak byste to mûl pﬁi tûch nájezdech
muÏstvu vrátit.
ABE: V pﬁedchozím zápase proti Tampû jste stál poprvé mezi
tyãkami. Naskoãil jste na led po ãtyﬁiceti minutách hry…
OP: Byla to první dvacetiminutovka v NHL. Byl to úÏasn˘ pocit,
nepoãítal jsem s tím, Ïe to pﬁijde takhle brzo, ale jsem hroznû rád,
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alespoÀ za tûch dvacet minut. Doufám, Ïe nûjaké ty minuty pﬁibudou.
ABE: Jedna branka, pût úspû‰n˘ch zákrokÛ…
OP: Bylo jiÏ rozhodnuto, bylo to 1:5 a musel by se stát zázrak,
kdybychom to otoãili. Pro sebe jsem si ﬁíkal, Ïe je to 0:0. Myslím si,
Ïe se to povedlo aÏ na ten gól, kter˘ vstﬁelil Václav Prospal.
ABE: Jak se vím hraje s Bobby Holíkem a Marianem Hossou?
OP: Oba patﬁí k ikonám NHL a patﬁí k nejlep‰ím ãesk˘m a slovensk˘m
hráãÛm v NHL. Jsou to bezva kluci, kteﬁí hrají pro t˘m.
ABE: Kdo byl va‰im brankáﬁsk˘m vzorem?
OP: Nemûl jsem vysnûn˘ vzor, ale byli to v‰ichni ãe‰tí brankáﬁi v
NHL. Od kaÏdého jsem si vzal nûco.
ABE: Jak jste se dostal do NHL?
OP: Ta cesta byla dlouhá. Urãitû mi pomohlo hodnû moc lidí, kter˘m
bych chtûl podûkovat. AÈ to jsou trenéﬁi brankáﬁÛ a hlavnû moji
rodiãe, kteﬁí mi po celou dobu podporovali. Za to v‰e musím podûkovat
hlavnû jim. Jinak jsem zaãínal na Kladnû a po odchodu do Kanady
jsem hrál poslední dva roky za Cape Breton. A i tam bych chtûl lidem
podûkovat, protoÏe to bylo velmi dÛleÏité období.
***

V Torontû stra‰ilo o dva dny dﬁíve
Toronto-Washington 1:7 (1:4, 0:2, 0:1)
Alexander Ovûãkin s dvûma góly patﬁil k pﬁízrakÛm, které dva dny
pﬁed Halloween stra‰ily v Torontu. Tentokrát Maple Leafs po vítûzném
taÏení venku nemûli ‰anci a zaslouÏenû ode‰li vysoko poraÏení. O
utkání rozhodla jiÏ první tﬁetina, kdy se Washington dostal do
tﬁíbrankového vedení a bezmocného brankáﬁe Vesu Toskalu musel
vystﬁídat Raycroft. Ten inkasoval ve zbytku utkání dal‰í tﬁi góly.
Hostující brankáﬁ Kolzig dochytal zápas v pohodû. V utkání jednou
asistoval Tomá‰ Fleischman a tak jsme se ho po zápase zeptali na
jeho dojmy.
TF: Hráli jsme jako t˘m skvûle, napadali jsme obránce, kteﬁí jsou
vysocí a pomalej‰í, získávali jsme hodnû puku v útoãném pásmu.
Díky tomu jsme si vytvoﬁili hodnû ‰ancí. Stﬁíleli jsme a skoro v‰e,
alespoÀ v první tﬁetinû, tam spadlo.
ABE: Má Washington podobné v˘kyvy jako Toronto?
TF: Mûli jsme ãtyﬁi zápasy, kdy jsme prohráli, ale teì se to zaãíná
obracet k lep‰ímu. Musíme na této v˘hﬁe budovat.
ABE: V dne‰ním utkání jedna asistence. Mohl byste k tomu nûco
ﬁíci?
TF: Pﬁiklepl jsem to pﬁed branku Sutherbymu a ten jiÏ to dopravil do
branky.
ABE: Jak lze hodnotit tato sezóna?
TF: Máme pût v˘her a ‰est proher. Chceme se dostat do play-off,
takÏe musíme vyhrávat zápasy.
ABE: Kolikátá je to sezóna v dresu Washingtonu?
TF: Letos jsem se poprvé dostal do muÏstva po trenink-kempu, ale
v minulosti jsem jiÏ nastupoval za první muÏstvo. TakÏe jsem v NHL
tﬁetím rokem.
ABE: Velkou postavou je Alexander Ovûãkin…
TF: To je hvûzda nejvût‰ího kalibru. Dává branky skoro v kaÏdém
zápase. Vynikající hokejista. Stﬁílí z kaÏdé pozice a má stra‰livû
tvrdou a pﬁi tom pﬁesnou stﬁelu.
ABE: Kter˘ t˘m se vám zdá nejsilnûj‰í?

TF: I letos bude Buffalo velice silné.
V Torontu se daﬁilo i obránci Milanu Jurãinovi. I jemu jsme poloÏili
nûkolik otázek a poÏádali jsme o zhodnocení utkání.
ABE: Domácim ste nedali ‰ancu, zaslúÏene odi‰li s vysokou
prehrou. Súhlasíte, Ïe o zápase rozhodla uÏ prvá tretina?
MJ: Áno, po vyrovnanom zaãiatku sme sa dostali do trojgólového
vedenia. Vyplatil sa nám forãeking a vyuÏili sme presilovky. Súper má
dobré muÏstvo, zvlá‰È prv˘ útok, ale do ãist˘ch ‰ancí sme ich
nepú‰Èali.
ABE: Ako by ste porovnali Washington s Bostonom, kde ste
hrali predt˘m?
MJ: Hokejovo to sú rozdielne mestá. Boston má tradíciu. Patrí k
originálnej ‰estke, ktorá bola pri zrode NHL (Montreal, Toronto,
Detroit, Boston, Chicago, N. Y. Rangers, pozn. red.), a je to poznaÈ.
Vo Washingtone zìaleka nie je ten hokejov˘ duch ako v Bostone, ale
pomaly sa to mení. Na Boston mám veºmi pekné spomienky aj preto,
Ïe som tam zaãal kariéru v NHL.
ABE: V ãom je sila a v ãom slabiny Washingtonu?
MJ: Máme v˘born˘ch brankárov, silnú obranu a kvalitn˘ch útoãníkov.
Slabinu vidím v tom, Ïe keì sa nedarí, tak to poznaãí cel˘ tím a
prichádzajú chyby.
ABE: Aj preto ste z jedenástich zápasov vyhrali iba päÈ?
MJ: Pravdepodobne. Niekoºkokrát sme prehrali o gól a vtedy moÏno
rovnako vyhraÈ ako prehraÈ.
ABE: Pochádzate z Liptovského Mikulá‰a, kde ste s hokejom
zaãínali. Aká bola va‰a cesta do NHL?
MJ: Zaãínal som ako deväÈroãn˘ a v Mikulá‰i som bol do ‰estnástich.
Po odchode do zámoria som v Halifaxe hral juniorskú ligu. Nasledovali
dva roky na farme v Providence a potom ma vytiahol Boston.
ABE: Sledujete slovenskú ligu?
MJ: Na internete a ãasto telefonujem s kamarátom, ktor˘ ma informuje
o v‰etkom dôleÏitom.
V ‰atnû Toronta Maple Leafs byla pochmurná nálada. Pﬁesto se nám
podaﬁilo odchytit hráãe s ãíslem 41 Jiﬁího Tlustého. Nejprve jsme se
ho zeptali na jeho první zápas v NHL, kdy zaznamenal dvû branky v
Pittsburghu.
JT: Urãitû bylo pûkné vstﬁelit v prvním zápase dva góly, ale je‰tû
dÛleÏitûj‰í bylo, Ïe jsme vyhráli. Byl to první krok nastartovat kariéru
v NHL. Spoluhráãi mi hodnû pomohli, vûﬁili mi. Doufám, Ïe rychle
zapomeneme na dne‰ní zápas a budeme pokraãovat ve v˘konech,
které jsme pﬁedvedli venku.
ABE: Druh˘ zápas byl v New Yorku proti Rangers. Jak˘ to byl
pocit nastoupit proti Jaromíru Jágrovi?
JT: Je to nádhern˘ pocit, protoÏe Jarda je z na‰eho mûsta, z Kladna
a vlastnû to byl mÛj hokejov˘ ideál. KdyÏ jsme v létû doma, tak
trénujeme v‰ichni kladeÀáci spoleãnû.
ABE: Zápas proti Washingtonu?
JT: Byl to tûÏk˘ zápas a udûlali jsme hodnû chyb, které Washington
potrestal. Musíme si na chyby dát pozor. Nehráli jsme nejlépe a
musíme na toto utkání, co nejrychleji zapomenout. Pﬁí‰tí zápas musí
b˘t lep‰í neÏ ten dne‰ní.
Ale‰ Bﬁezina
***

KdyÏ si Angliãané uÏívají fotbal a âe‰i jen koukají
Zabili nám Slávii?
Anglie má smutek. Sportovní smutek a velk˘. Její fotbalisté
prohráli v Moskvû s Ruskem 1:2 a pokud v dal‰ím zápase
evropské kvalifikace t˘m Izraele proti Rusku nezaboduje,
hrd˘ Albion bude pﬁí‰tí rok na mistrovství Evropy v Rakousku
a ve ·v˘carsku chybût. Také ragbisté ve finále mistrovství
svûta v PaﬁíÏi podlehli Jihoafrické republice 6:15 a po ãtyﬁech
letech neobhájili zlaté medaile ze ‰ampionátu v Austrálii. A
koneãnû Lewis Hamilton i v závûreãném závodû mistrovství
svûta vozÛ formule 1 v Sao Paulu pokazil, co se dalo a
tﬁebaÏe celou sezónu vedl, nejcennûj‰í motoristick˘ titul
pﬁenechal Finu Räikkönenovi.
Fanou‰ci si tedy potﬁebují schladit Ïáhu. A proã ne, kdyÏ
spolu ve tﬁetím kole skupiny H Ligy mistrÛ mûﬁí síly t˘my z ãela
ligov˘ch tabulek anglického i ãeského fotbalu. Arsenal Lond˘n
a Slávie Praha. ByÈ paradoxnû v základní jedenáctce domácího
muÏstva figuruje jedin˘ Angliãan a to teprve osmnáctilet˘
útoãník Theo Walcott. Ov‰em britskou metropoli, nad níÏ v
závûru ﬁíjna aÏ neuvûﬁitelnû svítí sluníãko, ten den od Big
Benu aÏ k Tower Bridgy doslova zaplavují témûﬁ tﬁi tisícovky
ãervenobíl˘ch slávistick˘ch pﬁíznivcÛ. A také trenér PraÏanÛ
Karel Jarolím si dovoluje optimisticky Ïertovat: „Ano, Arsenal
má drahé posily. Ale i my jsme bûhem léta získali hráãe, na
které jsme si ukázali. V tom je to vyrovnané, jen rozpoãty jsou
trochu jiné…“
BohuÏel, ‰edesát tisíc divákÛ v luxusním fotbalovém stánku
Emirates Stadium a ‰est miliónÛ u obrazovek televizní
spoleãnosti ITV (v Kanadû Setanta) se uÏ od první minuty
utvrzuje v tom, jak i ve fotbale ekonomika a peníze fungují. Na
jedné stranû roãní rozpoãet Slávie necel˘ch sto miliónÛ korun
a to je‰tû hodnû vylep‰en˘ tím, Ïe muÏstvo do Ligy mistrÛ
neãekanû postoupilo. A na druhé ãástka na stejnou dobu
ãinící v pﬁepoãtu na ãeskou mûnu neuvûﬁitelné tﬁi miliardy!
Slávisté se na trávníku hroutí jako domeãek sestaven˘ z
papírov˘ch karet. KdyÏ bûÏí 41. minuta, na ukazateli skóre uÏ
svítí stav 3:0. Pﬁedtím Hleb prochází po levém kﬁídle a zcela
voln˘ Fabregas otevírá skóre. Pak si oba role rychle vymûÀují
a Hlebovu stﬁelu po Fabregasovû rohovém kopu si do vlastní
sítû sráÏí stoper Hubáãek. Pudil z nepochopitelné pozice
zahrává malou domÛ brankáﬁi Vaniakovi, kter˘ ‰patnû
odkopává, takÏe pro Walcotta uÏ je snadné správnû trefit. A
to je‰tû domácímu t˘mu chybûjí zranûn˘ Nizozemec van

Persie a nûmeck˘ gólman Lehmann, kter˘ má osobní problémy
s trenérem Wengerem.
Ale i po pﬁestávce je rozdíl v rychlosti a míãové technice
propastn˘. Velmi ãasto fotbalisté Arsenalu hrají se slávisty
potupné bago, jako by uãitelé chtûli ‰kolit své Ïáky. V˘stiÏn˘mi
slovy to pozdûji vyjadﬁuje trenér Arsene Wenger: „Moji hráãi
si utkání prostû uÏívali…“ Hleb pálí pﬁesnû k tyãi bezmocného
Vaniaka. Walcott si pohrává s Krajãíkem i s Hubáãkem a pak
se uÏ nem˘lí. A po pﬁedchozí perfektní kombinaci Hleba,
Adebayora, Fabregase a Walcotta se do stﬁelecké listiny
zapisuje znovu Fabregas. Teprve za potupného stavu 0:6 se
do ‰ancí dostávají i Krajãík s Vlãkem, av‰ak brankáﬁ Almunia
jejich stﬁely vyráÏí. A tak teãku za rekordním v˘sledkem v Lize
mistrÛ 7:0 (!) dûlá stﬁídající Bendtner po elegantní patiãce
Gilberta Silvy. A to je‰tû ãesk˘ reprezentant v dresu Arsenalu
Tomá‰ Rosick˘, kter˘ se stále zotavuje ze zdravotních
problémÛ a do hry pﬁichází aÏ v 62. minutû místo Bûlorusa
Hleba, bombou razítkuje spojnici tyãe a bﬁevna slávistické
branky.
Zdû‰en˘ trenér Karel Jarolím po zápase tvrdí: „Tohle je v
mojí fotbalové kariéﬁe nejkrutûj‰í prohra!“ Inu, sedm kulí jako
v Sarajevu! A paní Millerová z Dobrého vojáka ·vejka by
klidnû mohla prohlásit: „Tak nám zabili Slávii!“ JenÏe realita
je pﬁece jen jiná a ani po takovém v˘prasku si nelze plést
fotbalové pojmy s dojmy. Pﬁece uÏ jen to, Ïe se Slávie z
kvalifikace pﬁes Îilinu na penalty a senzaãnû i pﬁes Ajax
Amsterdam do Ligy mistrÛ probojovala a v úvodním stﬁetnutí
v Praze dokázala porazit Steau Bukure‰È, je mal˘ zázrak.
Ov‰em Angliãané si svÛj sportovní apetit skuteãnû napravili.
Tím spí‰e, Ïe mladíãek Walcott záﬁil pﬁedev‰ím v koncovce a
francouzsk˘ kouã Arsene Wenger, kter˘ Arsenalu ‰éfuje uÏ
jedenáct let, ho dokonce pﬁirovnal k b˘valé ikonû tohoto klubu
a slavnému francouzskému internacionálu Thierrymu
Henrymu. Mimochodem Walcott uÏ loni ve sv˘ch sedmnácti
nahlédl do anglického reprezentaãního celku pﬁi mistrovství
svûta v Nûmecku a fanou‰ci teì vûﬁí, Ïe se do nûho sv˘mi
v˘kony co nejdﬁíve vrátí. A také, Ïe pﬁí‰tí rok na evropském
‰ampionátu zachrání Anglii. Pokud na nûj ov‰em kolébka
svûtového fotbalu pﬁece jen postoupí.
JAROSLAV KIRCHNER, Lond˘n
***

