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Otazníky nad lety
âSA do Kanady
Tisková zpráva, kterou uveﬁejÀujeme
na stranû 2 je bombastická: âeské
aerolinie plánují zavedení jedenácti
nov˘ch destinací. Mezi ﬁádky se v‰ak
dovídáme jinou skuteãnost: âSA
pﬁestanou létat do Montrealu a v˘raznû
omezí lety z Prahy do Toronta pouze
na letní sezónu. O vánoãní sezónû
2008 se nic neﬁíká.
Zpráva pﬁi‰la témûﬁ souãasnû s
oznámením, Ïe kanadská vláda ru‰í
vízovou povinnost pro ãeské obãany.
Koho toto opatﬁení hlavnû postihne?
Jedná se hlavnû o star‰í lidi, kteﬁí si
nemohli dovolit létat v létû, ale cestovali
do staré vlasti na jaﬁe nebo na podzim.
Pro star‰í lidi to znamená, Ïe budou
muset pﬁestupovat. Mnohdy se
pﬁestupováním jejich cesta zkomplikuje
natolik, Ïe si cestu do âeska nebudou
moci dovolit. Cestující z Kanady jsou
vût‰inou náleÏitû jazykovû vybavení a
není pro nû problémem zorientovat se
tﬁeba na leti‰ti v Amsterodamu nebo ve
Frankfurtu, ale pro ﬁadu pasaÏérÛ z âR
je taková cesta mnohdy traumatická.
Dále toto opatﬁení postihne studenty,
kteﬁí létali do Kanady v rámci studijních
programÛ. Navíc toto opatﬁení
znamená, Ïe v letních mûsících, kdy
byly letenky vût‰inou vyprodané bude
velice obtíÏné letenku na pﬁímé spojení
Toronto-Praha ãi Praha-Toronto
sehnat.
Situace je o to smutnûj‰í, Ïe Toronto
je pravdûpodobnû nejvût‰ím ãesk˘m i
slovensk˘m kulturním centrem mimo
území b˘valého âeskoslovenska. V
Ïádném jiném mûstû totiÏ nevycházejí
ãtvery ãeské ãi slovenské noviny, nikde
jinde nemají ãeské a slovenské divadlo,
pût fungujcích ãesk˘ch ãi slovensk˘ch
farností. Dal‰í krajansk˘ Ïivot se rozvíjí
i v okolí Toronta, aÈ jiÏ je to Kitchener,
London ãi Ottawa. Navíc v Torontu byl
pﬁed nedávnem zﬁízen nov˘ konzulát.
Tak jako v minulosti bylo pro lajka
nepochopitelné, proã ve stejn˘ den a
ve stejnou dobu, v rozpûtí jedné hodiny,
létá jedno letadlo do Toronta a druhé
do Montrealu, nyní je pro nás
nepochopitelné, proã se omezuje po
léta zabûhlé spojení Toronto-Praha,
aãkoliv tﬁeba denní lety do New Yorku
zÛstávají. Nebylo by moÏné spí‰e
zachovat dva lety t˘dnû Praha-TorontoPraha a do New Yorku by se mohlo
létat pouze pûtkrát t˘dnû?
Ale‰ Bﬁezina
***

Zvuk harfy u svatého Václava

Kateřina Englichová při koncertě v kostele sv. Václava

Tﬁetí Nokturna sezóny nebyla tentokrát na Masaryktownu, ale v kostele
sv. Václava. Koncert uvedl ãlen ﬁed. rady MMI pan Ernie Zucker, kter˘
zdÛraznil dÛleÏitou roli MMI v na‰í krajanské komunitû. Hlavním
aktérem veãera v‰ak byla harfenistka Kateﬁina Englichová z Prahy.
PÛvodnû pianistka, která asi ve tﬁinácti letech se zaãala uãit na harfu
spí‰e z dÛvodu, Ïe nebude muset tolik cviãit jako na piano. Po absolvování
konzervatoﬁe v Praze, dostala stipendium na slavném Curtis Institute ve
Filadelfii, ale trvalo jí tﬁi roky neÏ jí kompletnû hrazen˘ pobyt
(Fulbrightovou nadací) byl povolen ãesk˘mi úﬁady - to bylo nûkolik
mûsícÛ pﬁed sametovou revolucí. Ke svému úÏasu sledovala dramatické
listopadové dny ze studentské koleje ve Filadelfii. Bûhem studia se
vypracovala na vynikající harfenistku, vyhrála nûkolik svûtov˘ch soutûÏí
na harfu v Los Angeles, v New Yorku a ve Filadelfii, koncertovala v
newyorské Carnegie Hall a témûﬁ ve v‰ech dÛleÏit˘ch svûtov˘ch
koncertních síních.
Poprvé hrála pﬁed ãasem v Torontû jako sólistka s komorním orchestrem
Georga Soltiho z Budape‰ti pod vedením Kerryho Strattona. Byl jsem
v hledi‰ti a nadchl mne její pﬁednes, preciznost a úÏasná muzikálnost.
Podle jména nebylo pochyb, Ïe se jedná o krajanku. ·el jsem ji tedy
pogratulovat a mimo jiné jsem se zeptal, zdali by nûkdy nechtûla pﬁijet
zahrát do Toronta, nám krajanÛm. JelikoÏ byla jiÏ známá mezi
harfenistkami na univerzitû, domluvila si pozvání na master classes na
Torontské univerzitû, ale aby vy‰el termín pro v‰echny tﬁi strany, museli
jsme na tuto pﬁíleÏitost ãekat tﬁi roky.
Vy, kdo jste byli na koncertu v kostele sv. Václava, a nakonec i na
Mozartovské spoleãnosti tﬁi dny pﬁed tím, jste byli svûdky ojedinûlého
v˘konu svûtové harfenistky ãíslo jedna (dle dirigenta Kerryho Strattona).
Zahájila barokní skladbou, Sonátou C-moll Jana Ladislava Dusíka, aby
se v ne dobﬁe vytopeném kostele rozehrála. Následovala sonáta Antonína
Bendy spolu s flétnistou Milanem Brunnerem. Oba umûlci zahráli nûÏné
Larghetto a s úÏasn˘m pﬁednesem dal‰í dvû vûty této skladby z období
W. A. Mozarta. Následovaly dvû etudy Jana Franti‰ka Fishera, kter˘

zemﬁel pﬁed dvûma roky v Praze. Moderní a mistrovská skladba s mnoha
rychl˘mi pﬁechody a zmûnami, kterou paní Englichová zvládla s
naprostou suverenitou. Poslední skladbou pﬁed pﬁestávkou byla úprava
Smetanovy Vltavy pro harfu, kterou napsal J. H. Trneãek. Byla provedena
s úÏasn˘m pﬁednesem a citlivostí a k naprosté spokojenosti uÏaslého
publika, které sly‰elo na‰i národní tradiãní Smetanovu báseÀ v podání
sólové harfy. Mnohé oko nezÛstalo suché a umûlkynû byla odmûnûna
bouﬁliv˘m potleskem je‰tû pﬁed doznûním poslední noty.
Po pﬁestávce zaznûl MozartÛv koncert pro harfu a flétnu. Místo
orchestru doprovázela Marta Laurincová na piano. Je to jedna z nejtûÏ‰ích
skladeb, kterou Wolfgang Amadeus Mozart napsal. Zvlá‰tû pro harfu a
flétnu - o pianû ani nemluvû. V‰ichni tﬁi muzikanti hráli naprosto
dokonale s úÏasn˘m pﬁednesem a virtuozitou. Pomalá vûta Andante byla
snad nejdojemnûj‰í a umûlci ji museli po dlouhotrvajícím potlesku
opakovat (aspoÀ její ãást). Milan Brunner zahrál fantasticky a potvrdil
tak povûst jednoho z nejlep‰ích flétnistÛ v Kanadû (Kerry Stratton).
Marta Laurincová pak vyuÏila svou zku‰enost profesionální pianistky k
úÏasnû citlivému doprovodu obou umûlcÛ.
Nezapomenuteln˘ koncert, kter˘ byl dovr‰en recepcí s poho‰tûním
(Prague Food Emporium), které obstaral dr. Milo‰ Krajn˘ pro pﬁedplatitele
a pro známé, kteﬁí vûnovali finance na dovoz piana z âeské republiky.
Posluchaãi si mohli nechat podepsat CD od umûlcÛ. Mezi v˘znamn˘mi
hosty byli napﬁ. pianista Antonín Kubálek, dirigent Kery Stratton,
manÏelé Rydlovi, Zuckerovi, Hamva‰ovi, Jan Kytl a dal‰í. ·koda, Ïe se
takov˘ koncert nemÛÏe opakovat.
Pﬁedplatitelé Nokturen se upozorÀují, Ïe pﬁí‰tí veãer bude 20. ledna
2008 v 17 hodin v restauraci Praha na Masaryktownu. Známá osobnost
ze CBC Cathryn Belyea pﬁedvede ukázky (s v˘kladem) z oper Leo‰e
Janáãka v pﬁedveãer premiéry jeho opery Z mrtvého domu v Torontské
opeﬁe (COC Canada). Opût bude zpívat v jedné z hlavních rolí ná‰
krajan Zdenûk Plech.
M.K.
***

2

satellite

satellite

1-416

1-416

Agreement # 40005374/ Registration # 09089
P.P.I.C. Accounts # 1001583
GST Business # 86957 0572 RT0001

Travel/Exil

Večer vánočních
koled

Paid in Toronto
CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY
published by ABE
P.O. Box 176, Station „E",
Toronto, Ont. M6H 4E2
Telefon: 416/530-4222
Fax: 011-420/274-770-929
E-mail: abe@zpravy.ca
abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com
www.zpravy.org
www.zpravy.ca
âeská adresa: ABE/âIÎINSKÁ
·tefánikova 387, 500 11 Hradec Králové 11
Tel.: 274 777 476 nebo 495 269 285
Fax: 274 770 929
Ale‰ Bﬁezina - redaktor;
Advertising rates: 22.00 per inch/col.
1.65 CDN $ per line/col.
Pﬁedplatné:
v Kanadû $ 32,90+2,10 = 35,00,
pro ostatní svût CND $ 50 -, US $ 45 v âR 600 Kã, na Slovensku 800 SK
PDF elektronicky $ 22 V âR a na Slovensku 150 Kã (200 SK)

Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: 905/
712-1200, fax: 905/712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby: 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: Libor ·vorãík, St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel/Fax.: 416/532-5272
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 22.
12. 2007 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 22.12. 2007 v 17:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
23. 12. 2007 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

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

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

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

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 804)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

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

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

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

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

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

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.
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âeské aerolinie plánují
v roce 2008 zavedení
jedenácti nov˘ch linek
âeské aerolinie plánují zahájení ‰esti
nov˘ch pravideln˘ch a pûti
charterov˘ch linek. Po del‰í dobû se
tak síÈ âesk˘ch aerolinií opût rozroste.
První novou linkou bude od zaãátku
bﬁezna spojení Prahy s francouzsk˘m
Bordeaux s mezipﬁistáním v Mnichovû.
Spoleãnost dále plánuje pﬁímé lety do
Dama‰ku v S˘rii, Heraklionu na Krétû,
nejvût‰ího kaza‰ského mûsta Almaty,
ruského Rostova na Donu a
gruzínského hlavního mûsta Tbilisi. V
charterové pﬁepravû pﬁibude El
Salvador a dal‰í ãtyﬁi linky do oblasti
b˘valé Jugoslávie, Itálie a ¤ecka.
“âeské aerolinie se po dvou letech
restrukturalizace dostaly do takové
kondice, Ïe si mohou dovolit tak
ekonomicky nároãn˘ krok, jak˘m je
otevﬁení linky do nové destinace. V roce
2008 plánujeme otevﬁít hned ‰est
pravideln˘ch linek,“ ﬁekl viceprezident pro
marketing a v˘voj produktu Petr Pi‰tûlák.
V bﬁeznu krátce po zprovoznûní nového
pﬁímého spojení do Bordeaux, by síÈ

Kalendáfi
8.12. (so) 19:00
Veãer vánoãních koled
âs. bapt. sbor
200 Annete St., Toronto
***
9.12. (ne) 12:00
Dûtská besídka
Farnost sv. Vaclava
***
9.12. (ne) 13:00
Kaleidoskop
V˘stava prací
J. Lounové, A. V˘borné a N. Tichákové
Cedar Ridge Gallery
225 Confederation Dr.
Scarborough
Tel.: 416/396-4026
***
15.12. (so) 16:00
Dûtská Mikulá‰ská nadílka
Sokol Toronto
Steeles West Gym Club
***
15.12. (so) 19:00
Vánoãní veãeﬁe
Masaryktown
***
16.12.(ne) 16:00
Hudebno-poetické skvosty
Vánoãní program “Pri stºmenom svetle”
Kostel sv. Václava
***
19.12. (st) 13:00
Klub seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
**
24.12. (po) 22:00
PÛlnoãní m‰e
Kostel sv. Václava
***
31.12. (po) 19:00
New Years Eve Party
Bohemian Restaurant
Waterdown, Ontario
905/689-6013
***
31.12. (po) 20:00
Silvestr v restauraci Praha
na Masaryktownu
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
29.11.2007 v 13:23
Pﬁí‰tí vánoãní ãíslo vyjde:
20.12.2007
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âesk˘ch aerolinií mûlo doplnit pﬁímé
spojení z Prahy do Almaty. V dubnu se
pak plánuje zahájení linek do Tbilisi,
Rostova na Donu a Dama‰ku a v kvûtnu
do Heraklionu.
Od pﬁí‰tího roku âeské aerolinie pﬁicházejí
také s nov˘m modelem operování do
Severní Ameriky. Do Spojen˘ch státÛ
americk˘ch budou letadla stejnû jako v
leto‰ním roce odlétat kaÏd˘ den na leti‰tû
JFK v New Yorku; pokraãovat bude také
codesharová spolupráce se spoleãností
Delta Air Lines z Prahy do Atlanty. Provoz
do Kanady bude pﬁizpÛsoben rozhodující
ãásti cestujících, jejichÏ poptávka se
koncentruje zejména na letní mûsíce.
âeské aerolinie proto pﬁejdou na sezónní
provoz pouze do destinace Toronto, kam
se soustﬁeìuje vût‰í zájem lokálních
cestujících. Spojení s Torontem budou
âeské aerolinie zaji‰Èovat 3x t˘dnû v
období od ãervna do ﬁíjna. S provozem
do dne‰ní druhé kanadské destinace Montrealu - âeské aerolinie na vlastních
letadlech v souãasné dobû nepoãítají.
V˘raznû se zintenzivní provoz dálkov˘ch
charterov˘ch linek v zimû, kdy kromû jiÏ
tradiãních letÛ na karibsk˘ ostrov Isla
Margarita, kubánské Varadero, nebo
napﬁíklad do Dominikánské republiky
pﬁibude letos je‰tû San Salvador a dal‰í
ãtyﬁi linky do oblasti b˘valé Jugoslávie,
Itálie a ¤ecka.
V pﬁí‰tím roce âeské aerolinie plánují
posílit operování na krátk˘ch tratích a to
do destinací s vût‰ím potenciálem
cestujících, kteﬁí vyuÏívají leti‰tû Praha
jako pﬁestupní bod k návazn˘m letÛm dál
v síti âesk˘ch aerolinií, jako jsou napﬁíklad
destinace v Nûmecku, na Slovensku,
Balkánû a ve Skandinávii. Naopak linky,
které tento potenciál nemají, budou
redukovány, jako napﬁíklad spojení Praha
- VídeÀ, které je vyuÏíváno v˘hradnû
lokálními cestujícími, jejichÏ poãet není
dostateãn˘ k udrÏení efektivního provozu.
Pﬁi otevírání nov˘ch destinací v roce 2008
âeské aerolinie poprvé v historii vyuÏily
trÏní data o letecké pﬁepravû a poptávce
cestujících po Evropû“ poznamenal Petr
Pi‰tûlák. „U novû otevíran˘ch linek je tak
minimalizováno riziko neúspûchu,“ dodal.
Daniela Hupáková
Tisková mluvãí âesk˘ch aerolinií
***
âeské aerolinie, a.s., (âSA) jsou podle poãtu
pﬁepravovan˘ch cestujících nejvût‰í národní
leteckou spoleãností v rámci nov˘ch ãlensk˘ch
zemí Evropské unie. V roce 2006 pﬁepravily
rekordních 5,5 milionu cestujících. Od roku 2001
jsou âeské aerolinie ãlenem jedné z pﬁedních
svûtov˘ch aliancí leteck˘ch dopravcÛ - SkyTeam.
V souãasné dobû nabízejí spojení do 104 destinací
ve 44 zemích svûta a jejich flotilu tvoﬁí 50 letadel
typu ATR 42/72, Boeing 737 a Airbus A310/A320/
A321. V Ïebﬁíãku pravidelnosti letÛ mezi 26
ãlensk˘mi leteck˘mi spoleãnostmi Asociace
evropsk˘ch aerolinií získaly v prvním pololetí 2007
âeské aerolinie 1. místo.
JiÏ ãtyﬁi roky po sobû drÏí âeské aerolinie své
prvenství v soutûÏi o titul: „Nejlep‰í letecká
spoleãnost se sídlem ve stﬁední a v˘chodní
Evropû“ (Best Airline based in Central/Eastern
Europe - 2004, 2005, 2006, 2007), udûlované
mezinárodní leteckou organizací Official Airline
Guide (OAG) na základû hlasování odborné
veﬁejnosti.
V roce 2007 obdrÏely také ocenûní „Nejlep‰í
letecká spoleãnost ve stﬁední Evropû“, které
kaÏdoroãnû udûluje na základû hlasování milionÛ
cestujících z celého svûta nezávislá britská
organizace Skytrax v rámci Ïebﬁíãku The World
Airline Awards. V lednu loÀského roku âeské
aerolinie rovnûÏ získaly uÏ druhé ocenûní: „Nejlep‰í
letecká spoleãnost ve v˘chodní Evropû“ (Best
Airline in Eastern Europe - Annual GT Tested
Awards). V roce 2005 byly âSA navíc zaﬁazeny
mezi osm nejlep‰ích aerolinií svûta.
KONTAKT: daniela.hupakova@csa.cz, âeské
aerolinie a.s., Leti‰tû Ruzynû, PRAHA 6, tel.: 220
11 6220, www.csa.cz
***
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Czech &Slovak Institutions
âeské velvyslanectví
Czech Embassy
251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

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

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

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

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

HUDOBNO POETICKÉ SKVOSTY
uvádzajú:

VIANOâNÉ POSEDENIE PRI STLMENOM SVETLE
RéÏia: Oæga TUROK
K E D Y ? : 16. DECEMBRA 2007
O KOªKEJ ? 16.00
K D E ? KOSTOL SV. VÁCLAVA, 496 GLADSTONE AV.
V TOM R¯CHLOM TOKU ÎIVOTA, âAS TICH¯ SI NÁS ZASTAVÍ … PRI
NÁDHERNEJ HUDBE HARFY, FLAUTY, PIANA A SPEVOV DO TICHEJ
NOCI…
Vstupné: 20 dolarov ak si objednáte lístky na tel. ã.: 416/350-1239 alebo 416/5084517.
Pri dverách 25 dolarov
Generálny sponsor: Trans-com Transport Ltd. a ìal‰ím sponzorom je Akuna,
Health Products, Inc. a Luba Henderson.
Po koncerte Vás srdeãne poz˘vame do haly na obãerstvenie.
PARKOVANIE: Pred kostolom

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

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

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

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

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

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

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

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

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

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

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

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

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net
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Znovuzrození BaÈovy “stíhaãky”
KdyÏ se objevila na jakémkoliv leti‰ti, stala se zjevením. Nejen proto, Ïe byla rychlá jako blesk, ale Ïe její ladné tvary kﬁídel
i trupu vyboãovaly z tehdej‰í prÛmûrnosti. Legendární zlínská tﬁináctka se bude po sedmdesáti letech stavût znovu. Postarají
se o to nad‰enci z Historické letky republiky âeskoslovenské. Do vzduchu by se mûla poprvé vznést napﬁesrok v létû.
Zlín-Hospodáﬁské noviny/víkend-Petr
Melniãuk-an Antonín BaÈa. Léta
zatracovan˘ obuvnick˘ guru, dnes znovu
objeven˘. Na co sáhl, to mu ‰lo. Vizionáﬁ,
kterému pomáhala ctiÏádost, vytrvalost i
zarputilost. A také jeden z prvních
podnikatelÛ na svûtû, kter˘ zaloÏil a vyuÏíval
firemní leteckou dopravu.
NeÏ drahá, tak radûji vlastní
“Pánové, va‰e nabídka je pﬁíli‰ vysoká,”
ﬁekl otevﬁenû a bez servítkÛ v pûtatﬁicátém
roce Jan Antonín BaÈa zástupcÛm filmového
studia Barrandov, kdyÏ za ním pﬁijeli do
Zlína s kalkulací filmov˘ch reklam na
obuvnické v˘robky. “Bez reklamy se ale
neobejdeme. To uÏ jsme nûkolikrát zjistili
ve Spojen˘ch státech s bratrem Tomá‰em.
Postavíme si studio a zaãneme si je vyrábût
sami.”
SchÛzka s filmaﬁi se odehrála krátce potom,
co se BaÈa vrátil z Los Angeles, kde ho pr˘
v kopci nad mûstem inspirovaly
hollywoodské ateliéry. Ani ne do roka se
nad Zlínem objevilo studio, z kterého se
pozdûji staly známé filmové ateliéry Kudlov.
Podobná historie provázela i BaÈovo
rozhodnutí vyrábût reklamní neony. Bûhem
dvou let získal v tehdej‰ím âeskoslovensku
monopol na jejich v˘robu. Byl totiÏ rychlej‰í,
levnûj‰í a kvalitnûj‰í neÏ domácí

konkurence.
“Stejnû tak to bylo i s letadly,” ﬁíká Milan
Mikuleck˘ z Historické letky republiky
âeskoslovenské. “BaÈa hodnû stál o jejich
v˘robu. V tﬁiatﬁicátém roce zaãal s leteck˘mi
kluzáky pro v˘cvik zamûstnancÛ. Pak chtûl
udûlat dal‰í krok - vûnovat se ‰piãkov˘m
motorov˘m letadlÛm. Proã se tak rozhodl,
na to lapidárnû odpovídá v knize o své
cestû kolem svûta letadlem Lockheed
Electra: Ameriãané mají obrovsk˘ náskok
pﬁed na‰imi i evropsk˘mi stroji. Chtûl jsem
koupit od ãeskoslovensk˘ch v˘robcÛ
letadla, ale jsou neekonomická, v˘raznû
draÏ‰í a zastaralá.
Pﬁed definitivním rozhodnutím vzal tuÏku a
stejnû, jako to dûlal pokaÏdé v podobn˘ch
situacích, zaãal poãítat. Vy‰lo mu, Ïe v˘roba
nûkolika kusÛ letounÛ by nebyla
ekonomická a Ïe kdyÏ uÏ se pustí do jejich
v˘roby, pak je bude stavût i prodávat ve
velkém.”
BaÈa vûdûl, Ïe kdyÏ bude chtít vyrábût
motorová letadla, musí získat souhlas
tehdej‰ího ministerstva veﬁejn˘ch prací.
Ov‰em velké letecké koncerny, jako byly
Avie, Aero nebo Letov, Ïárlivû hlídaly trh a
nestály o dal‰í konkurenci. A nûkteﬁí
minister‰tí úﬁedníci jim umûli velmi dobﬁe, a
urãitû ne nezi‰tnû, naslouchat.

“·éf obuvnického impéria se musel
pﬁizpÛsobit. Dva roky usilovnû lobboval,
kde mohl, vedl kampanû v médiích,” tvrdí
Milan Mikuleck˘. “Nakonec povolení získal.
Z kluzákÛ pﬁe‰el krátce na lehká turistická
letadla a míﬁil dál do vy‰‰ích pater. On chtûl
pÛvodnû stavût vût‰í dopravní stroje, ale
jak se ukázalo, bylo to i pro nûj pﬁedãasnû
velké sousto.”

Zlín XII

Prvním BaÈov˘m motorov˘m letadlem byl
sportovní dvousedadlov˘ Zlín XII. Nesl
rukopis schopného ‰éfkonstruktéra
Jaroslava Lonka, jehoÏ stroje pﬁedstavovaly
ve své tﬁídû evropskou ‰piãku. Zájem o nû
byl v meziváleãném období obrovsk˘.
Prodávaly se mimo jiné do Francie, Velké

Petr ChudoÏilov: Zelen˘ dé‰È
Velitel 2. praporu 25. tûÏké dûlostﬁelecké brigády v
Jiãínû, kde jsem pﬁed pûtaãtyﬁiceti lety vykonal
vojenskou základní sluÏbu, sice mûl ﬁádné obãanské
jméno, které se nadto krásnû hodilo k jeho odbornosti
- jmenoval se Koule - ale ﬁíkalo se mu Sarasány.
Major Koule pﬁi‰el ke své pﬁezdívce skrze obyãej
nespokojenost s bojovou pﬁipraveností vojska
vyjadﬁovat nikdy se nemûnící mantrou: “Tak˘ bordûl!
Vojáku, vy stû neoholen˘. Ako leu, ako tiger v
cirkuse Sarasány!” Koule rád pronásledoval ty, jeÏ
povaÏoval za vzdûlance. Z obsluhy na‰eho dûla si
jako obûtní beránky vyvolil vojína Bﬁeãku, pozdûj‰ího
antropologa, kter˘ si ve svém osobním volnu drze
ãetl básniãky, a vojína ChudoÏilova, kter˘ nosil br˘le.
“Breãkal HudoÏilou! Tak˘ inteligent zasrat˘! Okuláry
nosí, ale nástûnku k prvému máju neurobí!” drtil mezi
zuby, kdykoli jsme mu padli do oka.
Vyprávûlo se, Ïe Koule dosáhl hodnosti majora jiÏ
bûhem druhé svûtové války, v mírov˘ch podmínkách
pr˘ nikdy nepov˘‰il, ponûvadÏ stateãnost v poli a
schopnost správnû porozumût psanému slovu jsou
dvû úplnû rÛzné vûci. Jednou, kdyÏ na mû pﬁi‰la ﬁada,
abych uklidil velitelovu kanceláﬁ, jsem ‰piónsky
prohrabal jeho psací stÛl. Nebylo v nûm nic, vÛbec
nic, Ïádné papíry nebo pﬁedmûty, pouze v prostﬁedním
spojovacím ‰upleti se skvûla levá koÏená vysoká
bota, tak zvaná holínka. Pravá chybûla. Pﬁi‰lo mi to
jako pravdiv˘ obraz majorovy nesmrtelné du‰e, ale
brzy jsem poznal, Ïe jeho psychické spektrum je
mnohem ‰ir‰í, neÏ jsem pﬁedpokládal. Dal jsem totiÏ
pﬁes hubu poddÛstojníkovi, kter˘ z rozmaru poniÏoval
vojína Horváta, pﬁináleÏejícího k romskému etniku.
PoddÛstojník okamÏitû bûÏel Ïalovat. Koule si
zamraãenû prohlédl zranûní, pﬁem˘‰livû se po‰krábal
tam, kde záda pﬁecházejí v nohy, aby nakonec rozhodl
takto: “HudoÏilou! Mál by som Èa daÈ prokurátorovi,
ale tresãu Èa len trochmi t˘Ïdnami basy. V mojom
prápori neslúÏia bieli alebo ãierni. V mojom prápori

sú vojáci. Tuna sme neni v cirkuse Sárasány!”
Dokonce mû pak pronásledoval o nûco vlídnûji.
Pochopil jsem tak, Ïe nejen vÛl, ale i oficír
ãeskoslovenské lidové armády se mÛÏe zachovat
pﬁirozenû. Úplné jako normální ãlovûk!
Major Koule, doãetl jsem se nedávno v novinách,
je‰tû Ïije. Má osmdesát ãtyﬁi rokÛ a kyne mu ‰ance na
umístûní v Domovû pro váleãné veterány, jenÏ se
ministerstvo obrany chystá otevﬁít v Hradci Králové.
Jin˘ váleãn˘ veterán, generál Rudolf Pernick˘, se
bohuÏel této v˘sady nedoÏil, zemﬁel dva dny pﬁed
loÀsk˘m ·tûdr˘m veãerem. Pernick˘, absolvent
ãeskoslovenské vojenské akademie, za války
absolvoval parav˘cvik v Anglii a byl vysazen v
protektorátû. Podaﬁilo se mu pﬁeÏít, ale po únoru 1948
ho poslali na dvacet let do kriminálu za údajnou
velezradu. Odsedûl si dvanáct rokÛ, pozdûji Ïivoﬁil
jako topiã. Loni dostal ¤ád bílého lva, nejvy‰‰í ãeské
vyznamenání, ale v armádním penzionu ho uÏ nechtûli,
ponûvadÏ - jaké pﬁekvapení! - nebyl dostateãnû zdráv.
Zvûdav˘ posluchaã moÏná pﬁemítá, proã jsem svÛj
fejeton nazval Zelen˘ dé‰È. Jiãín‰tí kádrovû spí‰e
podﬁadní dûlostﬁelci sice smûli cviãit jenom se
staﬁiãk˘mi kanóny, jeÏ kdysi tahali konû, ale v pﬁípadû
vyhlá‰ení poplachu Zelen˘ dé‰È jim bylo uloÏeno
pomáhat chytit zloãince uprchlé z nedalekého
kriminálu ve Valdicích. Není mi známo, v které
vûznici byl generál Pernick˘ umístûn odmûnou za
sluÏbu vlasti, nejspí‰ se dostal jako mnoho dÛstojníkÛ
na Mírov, a proto musím tento fejeton dopsat v
kondicionále,
Kdyby Pernick˘ byl b˘val vûznûn ve Valdicích,
kdyby ho bylo napadlo, odtamtud pláchnout, kdyby
ho byli chytili a rovnou nezastﬁelili, kdyby byl loni
nezemﬁel a dostal se stejnû jako major Koule do
Domova veteránÛ v Hradci - jak rÛzné vzpomínky by
se jim vyrojily v hlavách pﬁi vyslovení hesla Zelen˘
dé‰È?
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Británie, ·v˘carska, Jugoslávie,
Rumunska, Itálie, Finska, Egypta, JiÏní
Ameriky a Japonska. A létaly také ve
smûsici strojÛ zahraniãních znaãek v
BaÈovû podnikové dopravû. Celkem se
jich vyrobilo víc neÏ tﬁi sta kusÛ. Tehdy
nebyl u nás jedin˘ aeroklub, kter˘ by ho
nemûl ve v˘bavû pro v˘cvik pilotÛ.
“Cena dvanáctky nebyla nijak vysoká,”
doplÀuje Tomá‰ Rezek z Národního
technického muzea v Praze. “Dobové
reklamní letáky uvádûjí, Ïe se ãtyﬁválcov˘m
motorem nepﬁesáhla devûtadvacet tisíc
korun. Pro srovnání - za nû bylo v té dobû
moÏné koupit napﬁíklad stﬁednû velk˘
luxusnûj‰í automobil.”
MoÏná i budoucí stíhaãka
Po úspûchu s dvanáctkou se BaÈa rozhodl,
Ïe zaãne vyrábût letadla i pro vrcholné
manaÏery svého obuvnického impéria,
kteﬁí by se rychle pﬁemisÈovali mezi
filiálkami po celém svûtû. DÛvod pro to
mûl jednoduch˘: Mûli vidût a hlavnû ﬁe‰it
problémy tam, kde vznikají. Jeho pﬁedstavu
splÀoval projekt rychlého kur˘rního
letounu.
“BaÈa byl jedním z prvních podnikatelÛ na
svûtû, kter˘ plánoval manaÏerskou firemní
leteckou dopravu,” ﬁíká Milan Mikuleck˘.
“Úkolem vymyslet a zkonstruovat stroj s
oznaãením Zlín XIII nebyl povûﬁen˘ nikdo
jin˘ neÏ zku‰en˘ Jaroslav Lonek. V jeho
návrhu celodﬁevûného letadla byla kromû
jiného jednosedadlová kabina vpﬁedu s
prostorem pro pﬁepravu po‰ty. KdyÏ bylo
potﬁeba, zmûnila se na dvoumístnou. S
motorem z jinonické Waltrovky o v˘konu
jen sto tﬁicet koÀsk˘ch sil mûl stroj
dosahovat rychlosti tﬁi sta padesát
kilometrÛ za hodinu! V té dobû to nedokázal
Ïádn˘ letoun stejné kategorie. Proto
dostala tﬁináctka pﬁezdívku BaÈova
stíhaãka.”
Její první starty vy‰ly na tﬁináctého ﬁíjna
‰estatﬁicátého roku. Pﬁi posledním letu s
ním tovární pilot Ladislav ·váb vyzkou‰el
pﬁemet i v˘krut a maximální rychlost.
V˘sledek byl pﬁekvapující: ãtyﬁi sta
kilometrÛ za hodinu! Po pár minutách pak
bezpeãnû pﬁistál na zemi.
Zkou‰ky pokraãovaly aÏ do jara
následujícího roku. Za knipl letadla ãasto
usedal i vojensk˘ pilot major Ján AmbruÏ.
Ten si se strojem natolik rozumûl, Ïe jej
BaÈa nominoval jako ãeskoslovenského
reprezentanta na rychlostní závody Circuit
de l’Est ve Francii v létû sedmatﬁicátého
roku. Ke startu ale pﬁiletûl pozdû a byl ze
soutûÏe vyﬁazen. I tak byl stroj na místû
doslova zjevením pro soutûÏící a jejich
doprovody. Konkurenci pﬁedbûhl tím, Ïe
létal o sto kilometrÛ v hodinû rychleji, byl
men‰í, ladnûj‰í, lehãí a levnûj‰í.
“BaÈova tﬁináctka byla víc neÏ rychl˘ stroj
pro management obuvnické firmy,” míní
Milan Mikuleck˘. “Leteãtí odborníci se
shodují, Ïe tohle letadlo bylo pﬁedstupnûm
vojensk˘ch stíhaãek. Jan Antonín BaÈa
byl vizionáﬁ. Vycítil, Ïe se blíÏí válka. Proto
tolik stál o v˘voj levného, jednoduchého a
rychlého letadla.”
Zmaﬁen˘ úlet
Tﬁináctka se sériové v˘roby nedoãkala.
Víc neÏ její schopnosti o tom rozhodl rychl˘
spád událostí v Evropû. Chybûl ãas, aby
se z ní stala opravdová vojenská stíhaãka.
V˘voj politické situace pﬁinutil BaÈu
emigrovat do Velké Británie a pozdûji do
Spojen˘ch státÛ. Podobn˘ krok - ov‰em
smûrem na v˘chod do Sovûtského svazu
- udûlal i Jaroslav Lonek. Tím skonãily i
ve‰keré dal‰í plány s leteckou v˘robou ve
Zlínû.
Kam se podûl prototyp? “V devûtatﬁicátém
roce byl rozebrán na kusy a skonãil pﬁikryt˘
pod plachtou v hangáru v˘vojové dílny
BaÈovy továrny v Otrokovicích,” reaguje

History
Tomá‰ Rezek. “Na trup letadla, jeho
kormidlo a kﬁídla namalovali technici
hákové kﬁíÏe. KamufláÏ mûla u nûmeckého
dozoru vytváﬁet dojem, Ïe jde o nefunkãní
ﬁí‰sk˘ letoun. Îe obavy o stroj pod plachtou
byly v té dobû na místû, potvrdil ve sv˘ch
vzpomínkách i Alois ·i‰ka, pilot RAF, kter˘
na poãátku druhé svûtové války pracoval
v tehdej‰í Zlínské letecké akciové
spoleãnosti v Otrokovicích jako
soustruÏník. V ãasopise Letectví a
kosmonautika z roku 1978 popsal pro

Na sedmdesát let staré fotografii je
konstruktér Jaroslav Lonek

historiky ne pﬁíli‰ známou událost:
V‰echno, co by mohlo b˘t nûjak okupantÛm
k uÏitku, se zaãalo ukr˘vat. A tím, co
mohlo okupanty zajímat, mohl b˘t i prototyp
letounu Z-XIII konstruktéra Lonka. Na
zaãátku okupace jsem dostal za úkol s
tﬁináctkou uletût do Jugoslávie. A já jsem
to vzal... Byl jsem brzy ráno na místû. Z
povzdálí jsem sledoval hangár. Stﬁídavû
jsem pozoroval ciferník hodinek a stále
zavﬁená vrata hangáru. Pût hodin tﬁicet
minut. To byl nejzaz‰í ãas k zahájení akce,
protoÏe ve tﬁi ãtvrtû na ‰est uÏ pﬁicházeli
první zamûstnanci a nûmeck˘ dozor. Stále
nic, pﬁepadl mû obyãejn˘ opravdov˘ strach.
Za dal‰ích patnáct minut mi zb˘val jen
ústup. AÏ veãer jsem se dozvûdûl, Ïe
Nûmci sebrali garáÏmistra. Musel jsem
zmizet. Byl to zaãátek mé dlouhé a
strastiplné cesty do zahraniãního odboje.
“Tﬁináctka válku pﬁeÏila. V záﬁí
osmaãtyﬁicátého roku se z Otrokovic
pﬁestûhovala do depozitáﬁe Národního
technického muzea v Praze. KdyÏ tam
dostala nov˘ kabát, byla vystavena ve
velké dopravní hale. Men‰í rekonstrukcí
pro‰lo letadlo znovu asi po dvaceti letech.
Men‰í úpravy ho ãekají i v nejbliÏ‰ích
mûsících. Potom bude opût instalováno v
hlavní hale muzea.”
Tﬁetí replika v poﬁadí
Pokud pÛjde v‰echno podle plánu, za
necelé dva a pÛl roku se do vzduchu
vznese replika Zlínu XIII. Dohodu o
spolupráci pﬁi její stavbû podepsaly pﬁed
nedávnem Národní technické muzeum a
Historická letka republiky âeskoslovenské.
Jejím stavitelem je Marcel Sezemsk˘,
zku‰en˘ amatérsk˘ pilot a autor nûkolika
replik historick˘ch letounÛ, které
pﬁipomínají to nejlep‰í, co mûlo ve
dvacát˘ch a tﬁicát˘ch letech minulého
století ãeskoslovenské letectví.
“UÏ provozujeme repliku experimentálního
a vojenského kur˘rního letounu z roku
1920, a pak i o dva roky star‰í cviãnou
vojenskou Avii BH-5, která patﬁila k
nejmodernûj‰ím letadlÛm na svûtû,” ﬁíká
Milan Mikuleck˘. “Teì jsme hledali stroj z
vrcholného vzepûtí na‰ich konstruktérÛ i
v˘robcÛ, coÏ bylo období po pﬁekonání
hospodáﬁské krize. Na‰li jsme zlínskou
tﬁináctku.”
UÏ od leto‰ního léta pendluje Marcel
Sezemsk˘ mezi rÛzn˘mi institucemi, které
mu pomáhají sehnat k tﬁináctce dostupné
materiály a v˘kresovou dokumentaci. Asi
nejãastûji je v Národním technickém
muzeu, kde si poﬁizuje stovky fotografií
jednotliv˘ch
detailÛ
pÛvodního

legendárního stroje.
“Máme ‰tûstí,” ﬁíká. “Dochovaly se statické
v˘poãty, v˘kresy a fotografie, ty v‰echny
máme z muzeí a archivÛ k dispozici. Dennû
vybírám ty nejdÛleÏitûj‰í a pﬁekresluji je,
aby se podle nich dalo pracovat. Nedávno
se nám sama pﬁihlásila spoleãnost
Moravan Aviation s dal‰í, pro nás dosud
neznámou dokumentací, která byla
objevena v jejím firemním archivu.”
V lednu pﬁí‰tího roku zaãnou ve star‰ím
provoze âKD v praÏsk˘ch Vysoãanech tﬁi
nad‰enci se stavbou prvních dílÛ BaÈovy
stíhaãky. “Jsou to v‰echno moji kamarádi,
s kter˘mi se znám ze sportovního leti‰tû
Toãná,” doplÀuje Marcel Sezemsk˘. “Dûlali
jsme spolu uÏ na dvou replikách. Jsou
vesmûs vyuãení leteck˘mi mechaniky
nebo vystudovaní strojaﬁi. Spojuje nás
amatérské létání a obdiv k historick˘m
letadlÛm.”
Stavitelé zlínské repliky by rádi pouÏili pﬁi
stavbû nûjak˘ originální díl, ale kromû
dvou nefunkãních motorÛ z praÏské
Waltrovky se Ïádná jiná ãást letounu z
doby pﬁed víc neÏ sedmdesáti lety
nezachovala. “Letadlo bude létat dost
rychle,” zdÛrazÀuje Sezemsk˘. “Pﬁi tﬁi sta
padesáti kilometrech za hodinu dojde k
velkému namáhání v‰ech dílÛ stroje.
NemÛÏeme si dovolit osadit ho
nespolehliv˘mi souãástkami tím spí‰, Ïe
je z pûtadevadesáti procent celodﬁevûn˘.
TakÏe stará nesmí b˘t ani jedna tﬁíska!
Zﬁejmû pouÏijeme i nepÛvodní, ale velmi
podobn˘ motor.”
Replika BaÈova rychlého kur˘rního stroje
pﬁijde na pût milionÛ korun a neobejde se
bez pomoci sponzorÛ. âást penûz je uÏ
pohromadû. “Jsem hodnû natû‰en˘,”
svûﬁuje se Marcel Sezemsk˘. “Máme pﬁed
sebou patnáct tisíc hodin krásné práce.
V˘sledek za to bude stát.”
***
Snímky archiv NTM

satellite

1-416

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

5,63 CDN $
4,48 CDN $
17,76 Kã
22,32 SK
0,99 CDN $
1,50 CDN $

Toronto Star - 24. 11. 2007

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

18,10 Kã
26,73 Kã
80,03 Kã
18,04 Kã

âNB - 28. 11. 2007

Zlatý Bažant v obchodoch LCBO!
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Na okraj
O UÎITEâNOSTI
DIPLOMATÒ
A OBCHODU NA KORZE
Vyslanci císaﬁÛ a králÛ vÏdycky kolem
sebe ‰íﬁili auru dÛleÏitosti, dÛstojnosti a
vzne‰enosti. A mûli proã. Pﬁedstavte si,
Ïe vás vá‰ panovník vy‰le k sousedovi
sjednat zasnoubení svého královského
syna se sousedovou královskou dcerou!
Nebo sjednat s jedním sousedem smlouvu
o pﬁepadení jiného souseda! A tak i dnes
se vyslancÛm daﬁí halit se v plá‰È
tajemnosti, aãkoliv technologick˘ pokrok
ten plá‰È znaãnû o‰kubal.
Na jejich uÏiteãnost jsou rÛzné názory. A
tady záleÏí na tom, co od nich oãekáváte.
My jsme tu po ãtyﬁicet rokÛ komunistického
reÏimu mûli z âeskoslovenska vyslance
(dokonce velvyslance - aÏ pÛjdu do penze,
tak si najdu ãas zjistit, kolik jin˘ch zemí se
nespokojí s pouh˘m vyslancem), kteﬁí z
na‰eho hlediska byli nepﬁíli‰ inteligentními
papou‰ky bizarních ÏvástÛ. Nám jenom
pﬁidûlávali práci, ponûvadÏ jsme proti nim
musili jezdit protestovat pﬁed jejich
chalupou v Ottawû...
Po pádu reÏimu se hodnû zmûnilo (aãkoliv
se najdou hlasy tvrdící, Ïe se nezmûnilo
skoro nic, ale ty jsou v znaãné men‰inû).
Zástupci obou rozpadov˘ch státÛ se snaÏí
(vedle reprezentování vlád, které je do
Kanady poslaly) posilovat v krajansk˘ch
komunitách pocit sounáleÏitosti se zemí,
z které pﬁi‰ly - coÏ není vÏdycky snadné
(na pﬁíklad v pﬁípadû lidí, kteﬁí Ïili 10 rokÛ
v âeskoslovensku a 70 v Kanadû).
Uspû‰nû, i kdyÏ moÏno argumentovat, Ïe
sv˘mi iniciativami nûkdy oslabují tvoﬁivou
snahu krajanÛ, kteﬁí v minulosti byli nuceni
dûlat v‰ecko sami a teì si ﬁeknou, proã se

Toronto
mají snaÏit, kdyÏ jsou tu placení
profesionálové.
Moje osobní hodnocení ãinnosti ãesk˘ch
diplomatÛ v Kanadû po pádu
komunistického reÏimu je pozitivní.
Velvyslanec Pavel Vo‰alík se v˘znamnû,
a snad i (ponûvadÏ od nûho nic nepotﬁebuji
ani neãekám, mohu tak ﬁíci bez
nepﬁíjemného pocitu pochlebovaãství)
mimoﬁádnû, zaslouÏil o zﬁízení generálního
konzulátu v Torontu, udrÏení konzulátu v
Montrealu a zru‰ení víz. Nemluvû o
náv‰tûvách v krajansk˘ch komunitách a
úãasti na organizování obchodních
delegací, nedávno napﬁíklad v Halifaxu,
kde se na v˘stavbû mûsta tak bohatû
podílel George Brandys, jeden z nejménû
znám˘ch nejúspû‰nûj‰ích krajanÛ v
Kanadû.
Montrealská komunita uÏ léta v˘bornû
spolupracuje s ãesk˘m konzulátem v
Montrealu, zvlá‰tû s konzulkou Vierou
Jaro‰ovou.
Ale jako ToronÈan jsem blíÏe obeznámen
s ãinností generálního konzulátu v Torontû.
Aãkoliv jde o velmi mladou instituci,
konzulát si v srdcích místních krajanÛ
získal závidûníhodné místo. Konzulové
Petr Mikyska, Jiﬁí ·lais a v posledních
nûkolika mûsících generální konzul
Richard Krpaã zﬁídka vynechali pﬁíleÏitost
b˘t s námi. Jejich pﬁítomnost vÏdycky
(snad s v˘jimkou ponûkud neformálního
vystoupení generálního konzula na
leto‰ním âeském a Slovenském dni) byla
krajany kvitována pﬁíznivû. V posledních
ãtrnácti dnech Richard Krpaã promluvil na
nejménû tﬁech krajansk˘ch událostech:
na oslavû 28. ﬁíjna, na gala veãeﬁi k oslavû
Prahy a na premiéﬁe zpûvoherního
provedení Obchodu na korze.
Gala veãeﬁe byla jeho dítûtem, které
obûtoval kolem deseti víkendÛ. Byla

brilantní ve své koncepci a pﬁes nûkolik
drobn˘ch nedostatkÛ (pozdní veãeﬁe a ne
v‰eobecnû obdivnû pﬁijat˘ koncert
zpûvaãky a houslistky Ivy Bittové) skvûl˘m
úspûchem. Mnû, a myslím, Ïe v‰em,
uãarovaly ãeské modelky nejen fyzickou
krásou (vidûl jsem jak muÏÛm - ne uÏ
nejmlad‰ím - svítily oãi jako kocourÛm pﬁi
pohledu na tuãnou my‰ku), ale i
nekomerãními úsmûvy a mil˘m chováním
i obleky, které pﬁedvádûly a jabloneckou
biÏuterií. Torontsk˘ deník National Post
pﬁinesl fotografii z této veãeﬁe v Hart House
na Torontské univerzitû.
Obchod na korze, povídka jejímÏ autorem
je Ladislav Grosman, je vût‰inû z nás
známá jako film o údûsném osudu
slovenské Ïidovské rodiny bûhem 2.
svûtové války.
Produkce, kterou jsem vidûl, je urãena
pro studenty. Na scénu Te-Amin Music
Theatre ji uvedla Helena Fineová (krajané
ji znají jako ãlenku Nového divadla),
zakladatelka a umûlecká ﬁeditelka TeAmin Music Theatre. Pﬁed pﬁedstavením
- vedle Heleny Fineové- promluvili Richard
Krpaã a b˘val˘ ãs. obãan maìarské
národnosti Max Eisen. V‰ichni tﬁi v˘mluvnû
hovoﬁili o tragické epizodû slovenské
historie, Tisovû Slovenském ‰tátu, jehoÏ
osud jeho vÛdci spojili s osudem Hitlerova
Nûmecka. Nejv˘mluvnûji hovoﬁil Max
Eisen, jeden z tûch ‰Èastn˘ch, kteﬁí
holocaust pﬁeÏili. Mluvil o ústﬁedním tématu
hry: kaÏd˘ z nás neseme zodpovûdnost
za rozhodnutí, na kterou stranu se ve
vûãném lidském sporu mezi dobrem a
zlem postavíme. S v˘jimkou tûch, kter˘m
okolnosti a brutálnost ãi zbabûlost druh˘ch
urãily osud obûtí.
S Richardem Krpaãem jsem se vidûl
je‰tû o pár dní pozdûji. ·el jsem na uvedení
ontarijského soudce ãeského pÛvodu,
Edvarda Thena do funkce ‰éfa správy
soudního aparátu po oblast metropolitního
Toronta. Richard Krpaã nemûl ãas b˘t
této instalaci pﬁítomen. Objevil ale
pozoruhodn˘ pohled na v˘sek Toronta:
kdyÏ se postavíte pﬁed budovu Osgoode
Hall a podíváte se smûrem na v˘chod,
uvidíte starou torontskou radnici,
zaﬁezávající se do jiÏního mrakodrapu
Eatonova centra...
KaÏd˘ rok 11. listopadu Toronto (a
samozﬁejmû nejen Toronto) vzpomíná
pﬁed starou torontskou radnicí konec první
svûtové války. M. C. vyvolává jména
konzulátÛ a jin˘ch organizací, jejichÏ
jménem byl u kenotafu poloÏen vûnec.
Letos poprvé byl vyvolán i Konzulát âeské
republiky. Vûnec poloÏil Richard Krpaã.
Torontsk˘ deník Globe and Mail pﬁinesl
fotografii, na které (máte-li dobré oãi)
najdete i generálního konzula âeské
republiky.
Myslím si, Ïe âeská republika se za své
diplomatické zástupce v Kanadû nemusí
stydût.
***

Pocta pro soudce
Edwarda F. Thena
The Honourable Edward F. Then , a
judge of the Superior Court of Justice in
and for the Province of Ontario is
appointed Regional Senior Judge in that
Court in the Toronto Region. He will
replace Honourable Warren K. Winkler
who was appointed Chief Justice of
Ontario on June 1, 2007.
Shora uvedené oficiální oznámení
pokraãuje popisem právnické kariéry
Edwarda F. Thena: absolvování
právnické fakulty Torontské univerzity
(1970), pﬁijetí do Advokátní komory
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(1972), jmenování Queen’s Counsel
(1982). Po graduaci Edward F. Then
pracoval v úﬁadu Ontario Attorney
General v oboru trestního práva (tuto
kapitolu své kariéry zakonãil jako
zástupce ﬁeditele kanceláﬁe). V roce 1989
byl jmenován soudcem Supreme Court
of Ontario a rok na to soudcem Ontario
Court of Justice. Souãasn˘m jmenováním
se Edward F. Then stává administrativním
‰éfem soudního aparátu v oblasti Toronta
(jen pro zajímavost: celé Ontario má 270
soudcÛ, z toho plná tﬁetina soudí v
Torontu). Byl ãlenem a oblastním
spoluautorem rÛzn˘ch programÛ,
redigoval “Division Court Handbook” a
publikoval ﬁadu ãlánkÛ v profesních
ãasopisech. Specializuje se hlavnû na
trestní, ústavní a správní právo.
Tolik o jeho mimoﬁádné kariéﬁe. A teì
nûkolik slov ménû formálních: Otec
na‰eho v˘znaãného právníka, Edward
Then st., uprchl s rodinou (manÏelkou a
dvûma syny) po komunistickém puãi. Asi
dva roky Ïili v Belgii, kde se chlapci
nauãili francouzsky. KdyÏ pﬁi‰li do

anglosaského Toronta v padesát˘ch
letech minulého století, s francou‰tinou
jste se daleko nedostali. Edward si
vzpomíná, Ïe kdyÏ v prvním roce v
Torontû skonãil ve ‰kole dost ‰patnû - byl
poslední ve tﬁídû - jeho otec to pﬁijal bez
jediné poznámky. Ale kdyÏ dva (nebo tﬁi)
roky na to, Edward skonãil jako ãtvrt˘ ve
tﬁídû, otec mu ﬁekl: “KdyÏ mÛÏe‰ b˘t
ãtvrt˘, není dÛvod, proã bys nemohl b˘t
prvním!” Jak následná kariéra Edwarda
F.Thena dosvûdãuje, jeho tatínek mûl
pravdu.
Jeden z nejzajímavûj‰ích pﬁípadÛ (pﬁípad
Airbus), jimÏ Edward F. Then pﬁedsedal,
se zab˘val otázkou privilegovanosti
dÛvûrného sdûlení, na kterou si
uplatÀovala nárok Stevie Cameron v
záleÏitosti, v níÏ hlavními aktéry byli (a
nûkteﬁí je‰tû jsou - teì se tím zab˘vá
kanadsk˘ parlament) b˘val˘ ministersk˘
pﬁedseda Brian Mulroney, b˘val˘ premiér
Newfoundlandu Frank Moores a nûmeck˘
obchodník Karl-Heinz Schreiber.
Ale soudce Edward F. Then není jedin˘m
ãlenem rodiny, kterému to vy‰lo. Jeho
otec (kter˘ se mimochodem zúãastnil v
Osgoode Hall slavnostní instalace svého
syna v novém úﬁadû, v t˘Ï den oslavil
své 89. narozeniny!) se vypracoval na
vice-prezidenta Labatt Brewing Co. Ltd.
a soudcÛv bratr Milan, zastával úﬁad
ontarijského ombudsmana a nyní úﬁad
Justice of the Peace.
V‰em blahopﬁejeme!
Josef âermák
***—-
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Kaleidoskope, v˘stava prací J. Lounové,
A. V˘borné a N. Tichákové se koná v
Cedar Ridge College, 225 Confederation
Dr., Toronto. Jedná se o obrazy, malby
na hedvábí…
***
Sochaﬁ Pavel Charousek se stal ãlenem
prestiÏní The Sculptor Society of Canada.
Jeho práce mÛÏete poãátkem prosince
vidût v Canadian Sculpture Centre (64
Merton St., Toronto, Yonge & Englinton).

Klinika manÏelÛ Dany a Michaela EisnerÛ
Mind and Body (2921 Lakeshore Blvd.
West, Etobicoke, se snaÏí pomoci nejen
k tûlesnému a du‰evnímu zdraví, ale
dnes jsou souãástí i pravidelné v˘stavy.
17. listopadu 2007 pﬁi vernisáÏi
pﬁedstavila své kresby Madeleine Wendl
(snímek nahoﬁe.) V˘stava potrvá do
konce roku.
***

Svátek sv. Kateﬁiny:
seznamování nezadan˘ch
Originální zpÛsob seznamování mlad˘ch
nezadan˘ch lidí znají v Kanadû. Tradice,
která je roz‰íﬁena pﬁedev‰ím v provincii
Québec, se váÏe ke svaté Kateﬁinû,
patronce neprovdan˘ch Ïen. 25. listopadu
by totiÏ spolu podle zvyku mûli soutûÏit
mladé neprovdané dívky a muÏi v
originální disciplínû, aby se poznali a
seznámili. KaÏdá dvojice má za úkol
vytvoﬁit z rozpu‰tûné karamelové hmoty,
která se lije do snûhu, co nejhezãí v˘tvor,
dokud hmota neztvrdne. Vzpomínkou na
tento den zÛstanou urãitû ulepené
obleãení a vlasy od karamelu, moÏná i
kdejaké zamilované srdce, coÏ kdysi
b˘val hlavní úãel tohoto shromáÏdûní v
ﬁídce obydleném Québecu, kter˘
nenask˘tal mnoho moÏností k
seznámení. Dnes tato tradice, která se
datuje od 17. století s pﬁíchodem
Marguerite Bourgeoys, jedné ze
zakladatelÛ Montréalu, pﬁetrvává hlavnû
na venkovû a je mnohdy spojená se
snûhov˘mi radovánkami. www.culture.ca
Kanadská mozaika
(Vydává Kanadské velvyslanectví v Praze)

***

Na‰e internetové
stránky

11. prosince 2007 v 18 hodin pak SSC
pﬁedstaví Pavla Charouska jako svého
nového ãlena.
***
Ilustrátorka Jiﬁina Marton se stala jednou
z 5 finalistÛ nominovan˘ch na leto‰ní
Governor General’s Literary Award, za
krásné olejové pastely v kníÏce Marja’s
Skis , pﬁíbûhu spisovatelky Jean E.

Staropramen
v západním Torontu!

Pendziwol o holãiãce Marje v kraji
kanadsk˘ch Velk˘ch jezer. Vydalo
nakladatelství Grounwood Books,
$17.95. Blahopﬁejeme!
***

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

 TCT

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

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



***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.15.satellite1-416.com
www.15.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***

NHL
Zpravodajství z témûﬁ kaÏdého
utkání v Torontu.
Zvukov˘ záznam ze závûru utkání.
Rozhovory a hráãi.
Fotografie.
www.nhl.zpravy.ca
www.zpravy.org/nhl

Zmûnili jsme
mohli
Změnili
jsmelokalitu,
lokalituabychom
abychom
mohli
nabídnout
kvalitnûj‰í
sluÏby!
nabídnout kvalitnňejší služuby
•
•
•
•

Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
Snadný přístup ke všem dálnicím
Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046



✈



Přepravujeme veškeré typy a velikosti
nákladů – od špendlíků až po nákladní vozy
– včetně automobilů, domácího vybavení,
výstavních a technických materiálů.
Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako
distribuční střediska pro celou Evropu a
Severní Ameriku.
Naše letecké oddělení v Praze provádí
proclení a distribuci.
Máme více než 25 let zkušeností v
mezinárodní námořní, letecké, silniční
i železniční přepravě.

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

TORONTO • PRAHA • OTTAWA • MONTRÉAL • BUFFALO • CHICAGO • ATLANTA
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premiér, sú pritvrdením slovníka, s ktor˘m
operuje. Nevedno, ãi je to emócia, alebo
Fico tlaãí ‰éfa HZDS z
signál. Len prekvapuje, Ïe v prasiatku,
koalície. Slota naznaãil, Ïe
ktor˘m ho poctil Meãiar, premiér hneì
ãasÈ poslancov HZDS je
nerozoznal, Ïe je to nielen rituálny dar,
pripravená podporovaÈ vládu ale i symbol, v ktorom iba za‰trngala
BRATISLAVA-sme/ Miroslav Kern, jedna nová miliarda. A on sa e‰te tvári, Ïe
Monika Tódová-Premiér Robert Fico vraj novinka.
uÏ nechce vládnuÈ s Vladimírom
***
Meãiarom. Predseda SNS Ján Slota aj
Vianoãné
darãeky
pre deti sú
niektorí poslanci HZDS naznaãili, Ïe v
prípade odchodu Meãiara z koalície sa stále nároãnej‰ie na techniku
aj na peÀaÏenku rodiãov
Fico spolieha na podporu niektor˘ch
poslancov hnutia.
BRATISLAVA-sme/Marcela GlevickáPremiér
predsedovi HZDS na Mali by to byÈ moderné technológie,
mimoriadnej koaliãnej rade povedal, Ïe hraãky, ktoré vyzerajú ako zo sveta
vie o plánovanej pomste za odvolanie dospel˘ch a sú kópiou skutoãn˘ch vecí.
ministra Miroslava JureÀu.
Nech to syãí, buble a dobrá je aj kuchynka
„Nebudeme re‰pektovaÈ Ïiadne akty na hranie.
pomsty a ani pomalé rozbíjanie vládnej Tak vidia tohtoroãnú vianoãnú sezónu
koalície, ktoré zjavne organizuje s pánom predajcovia hraãiek. A ão tradiãné
Dzurindom,” povedal Fico o Meãiarovi, slovenské drevené hraãky? Tie môÏu
ktor˘ z koaliãnej rady predãasne odi‰iel. byÈ nanajv˘‰ doplnkom k technicky
Pred t˘ÏdÀom odi‰iel predãasne zase vyspelej hraãke.
premiér.
„Chcela by som pod stromãek ply‰ového
Fico podºa Meãiara vyãítal HZDS, Ïe za psa, keì ho stlaãí‰, tak vydáva zvuky a
tri dni porobilo veºmi veºa ch˘b, ktoré nie chodí,“ vysvetºuje dôrazne sedemroãná
je ochotn˘ tolerovaÈ.
Terezka. ·teniatko stojí 1100 korún,
Premiéra nahnevali najmä v˘roky JureÀu okrem toho by rada dostala aj nov˘ mobil.
v TV JOJ, Ïe mal odstúpiÈ pre byt od „Ceny hraãiek stúpajú,“ povedala
sponzora Smeru firmy Ikores.
hovorkyÀa Aholdu Lenka Juríková a
Meãiar na otázku, ãi je to koniec tejto potvrdzujú to i ostatné väã‰ie reÈazce.
vlády, odpovedal, Ïe nevie a rozhodne Vysvetºujú to práve zvy‰ujúcimi sa
Smer, ktor˘ „rozbíja koalíciu“ a chce z nej nárokmi zákazníkov. Multifunkãná stojí
vytlaãiÈ jeho stranu. „Ja nepreferujem aj 1500 korún.
niã,“ odpovedal na otázku, ãi je za „Hraãky dnes musia byÈ technicky na
predãasné voºby.
úrovni, nestaãí, aby bábika len plakala,“
Ficovi vraj povedal, Ïe politika musí byÈ hovorí Eva ·trbová z Alltoys. Deti chcú,
zaloÏená na dohode nie na „diktáte“. aby s nimi hraãka komunikovala, aby sa
Hovoril aj o tom, Ïe premiér chce HZDS do hry mohli zapojiÈ a na podnety bábik
vedome vytlaãiÈ z koalície a vedome odpovedaÈ. Majú tak partnera na
komunikovanie.
oslovuje jeho voliãov.
Predseda HZDS sa takto otvorene k Hoci je väã‰ina v˘robkov z âíny, vìaka
situácii v koalícii vyjadril prv˘krát od ãipom hovoria bábiky aj po slovensky.
***
prepuknutia aféry okolo podozriv˘ch
prevodov pozemkov pod Tatrami a od
30. 11. 2007
odvolania ministra pôdohospodárstva
Rast HDP zr˘chlil,
Miroslava JureÀu.
nezamestnanosÈ klesla
Fico Meãiarove slová nepotvrdil. V BRATISLAVA sme- - Reálny rast
krátkom vyhlásení novinárom povedal, slovenskej ekonomiky v treÈom ‰tvrÈroku
Ïe sú principiálne za ukonãenie tohto roka dosiahol 9,4 %. Vypl˘va to zo
„zlodejãín“, a to bolo príãinou, Ïe spor spresneného odhadu ·tatistického úradu
okolo tohto postoja spôsobil, Ïe Meãiar SR (·Ú), ktor˘ potvrdil svoj r˘chly odhad
odi‰iel.
z prvej polovice novembra. Slovenská
„Cel˘ poslaneck˘ klub, päÈdesiat ekonomika tak rástla o 0,4
poslancov Smeru, má absolútne rovnak˘ percentuálneho bodu r˘chlej‰ie ako v
názor na vec, ako som ho prezentoval,“ treÈom kvartáli minulého roka.
povedal Fico. Na otázky novinárov Hospodárstvo krajiny v období od
nereagoval a k situácii v koalícii sa zaãiatku júla do konca septembra tohto
nechceli vyjadrovaÈ ani poslanci Smeru. roka pritom vyprodukovalo hrub˘ domáci
***
produkt v objeme 482,5 mld. Sk, ão v
29.11. 2007

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

Stæpãek Petra Schutza
A sopka dymí
Ak e‰te d˘cha to prasiatko, ktoré Meãiar
daroval Ficovi k Novému roku, azda sa
uÏ te‰í, Ïe preÏije aj koalíciu, ktorú malo
kedysi rituálne upevÀovaÈ. Ale
nepredbiehajme. Reãi predsedu HZDS
sú síce horúca láva, ão sa valí z krátera
koaliãnej sopky, ale my do neho nevidíme
o niã ostrej‰ie, ako pred desiatimi dÀami,
keì boli tieÏ iba predtuchy, ale Ïiadne
istoty. Pokiaº je Meãiar dôveryhodn˘ ako
zvyãajne, tak sa so zádu‰nou om‰ou za
vládny spolok rad‰ej neponáhºajme.
Keby si premiér naozaj zmyslel rozmlátiÈ
koalíciu i HZDS, mohol tak urobiÈ s
nepriestreºnou morálnou legitimitou uÏ
skôr ako pár dní pred rozpoãtom.
Racionálny je v‰ak aj argument, Ïe hºadaÈ
v tejto partii logické postupnosti krokov a
rozum zvádza zaruãene na scestie.
„Zlodejiny“ a „podvody“, ão spomínal

beÏn˘ch cenách znamenalo 12percentn˘ rast. Informoval o tom ·Ú.
Hrub˘ domáci produkt Európskej únie v
treÈom kvartáli medziroãne stúpol o 2,9
%. Vypl˘va to z prvého odhadu
‰tatistického úradu Eurostat na základe
údajov oãisten˘ch od sezónnych vplyvov.
NezamestnanosÈ zniÏovali najviac osoby,
ktoré nemali e‰te zamestnanie, ktor˘ch
bolo v treÈom kvartáli o o 17,7 tis. menej,
s posledn˘m zamestnaním v priemysle,
ão je pokles o 6,9 tisíc, v
pôdohospodárstve a rybolove o 5,8 tisíc,
v ostatn˘ch spoloãensk˘ch sluÏbách o 4
tisíc, v nehnuteºnostiach a prenájme a s
nezisten˘m
predchádzajúcim
zamestnaním zhodne o 2,9 tisíc a v
zdravotníctve o 2,3 tisíc. Zv˘‰il sa poãet
nezamestnan˘ch
s
posledn˘m
zamestnaním vo verejnej správe a
obrane, a to o 2,1 tisíc, v ‰kolstve o 1,3
tisíc a v doprave o 200 osôb.
***
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K VánocÛm je blízko, velebíme ‰tístko
Hlavním pÛvabem pravideln˘ch besed
se ZdeÀkem jsou jeho skvostné nápady.
Sedûli jsme spolu u stolku v kavárnû
Books&Beans a bez úvodu mi Zdenûk
podal pomeranã. DrÏel jsem oranÏov˘
tenisák v ruce a Zdenûk ﬁekl: „Pﬁeju Ti
klidn˘ Advent a v‰ecko dobré.“ Vidûl, Ïe
nevím co odpovûdût, a pokraãoval: „Pro
mne je od dûtství pomeranã symbolem
Vánoc...“ „Vzpomínám,“ pokraãoval, „jak
mÛj otec okrajoval slupku po ·tûdroveãerní
Ïranici a ﬁíkal mi, Ïe to je dárek z Maroka,
abych byl zdrav˘...“
Pár stolÛ od nás sedûla mladá Ïena s
pﬁed‰kolním klukem, kter˘ dûlal rotyku a
domáhal se pozornosti. Dûti v tomto vûku
vzdorují, obzvlá‰tû, kdyÏ jsou ignorovány.
„Má‰ nÛÏ?“ optal se Zdenûk. Vytáhnul
jsem z kapsy peroﬁízek a podal mu ho.
Zdenûk otevﬁel noÏík, vzal mi pomeranã a
zaãal ho krájet po liniích poledníku;
pomeranã zavonûl lokálem, kluk to ucítil,
díval se k nám a Zdenûk mu pokynul
rukou, aby pﬁi‰el blíÏ. Kluk pﬁi‰el k na‰emu
stolku, opﬁel se lokty o desku a díval se na
ZdeÀka, jak zaﬁezává linie do pomeranãe.
„Tak rozkrajoval pomeranã mÛj táta,“ ﬁekl
Zdenûk anglicky kluãinovi; opatrnû poloÏil
pomeranã na stÛl, od horního pólu
odchlípnul jeden dílek za druh˘m tak, Ïe
se tuãná slupka rozevﬁela jako kvût a
vyndal duÏinu. Kluk hledûl zcela zaujat˘
tím mal˘m umûleck˘m dílem. Zdenûk mu
poloÏil rozevﬁen˘ kvût na dlaÀ, rozlomil
duÏinu na tﬁi díly a jeden díl poloÏil do
kvûtu a ﬁekl klukovi: „Snûz to, abys byl
cel˘ rok zdrav˘.“ Kluk podûkoval a ode‰el
s tím pomeranãov˘m kvûtem k matce.
Matka se smûrem k nám usmála,
rozlámala kus pomeranãe na dílky a kluk
si je bral, Ïv˘kal a nepou‰tûl pomeranãov˘
kvût z ruky. „Ví‰, Ïe slovo orange se v
angliãtinû ner˘muje s Ïádn˘m anglick˘m
slovem?“ „Nepovídej,“ ﬁekl jsem
povzbudivû, aby mi Zdenûk povûdûl, co o
pomeranãi ví. Pomeranãe rostou na keﬁi
zvaném citrus, citrus sinensis, tﬁi aÏ deset
metrÛ vysokém, kvete bíl˘mi kvûty trochu
podobn˘m leknínÛm; pÛvodnû rostl jen v
Asii, v Indii, âínû a Vietnamu. V Itálii se
objevil v jedenáctém století, v Anglii ve
ãtrnáctém. Název byl pﬁevzat z perského
slova naranj, a to z pÛvodního
staroindického naranga .“ Od slova
pomeranã asi bude název barvy
oranÏové?“ popíchnul jsem v˘klad.
„Ov‰em,“ pokraãoval Zdenûk potû‰en˘
m˘m zájmem, „prvnû tuto barvu pojal do
svého znaku anglick˘ král Henry VIII.,
zapsáno v roce 1512, a pozdûji Holanìané
uãinili oranÏovou svou národní barvou,
asi v sedmnáctém století, a dodnes mají
oranÏové dresy holand‰tí sportovci.
OranÏová barva se udûlá pÛl napÛl z
ãervené a ze Ïluté; to zná‰, ale s pﬁímûsí
zelené vzniká barva azurová...“ „...a
oranÏová je v Americe barva ohroÏení a
vysokého rizika,“ ﬁekl jsem horlivû.
Krásná Ïena s klukem uÏ mûli obleãené
kabáty. Zastavila se u na‰eho stolu a
ﬁekla ZdeÀkovi, Ïe její kluk nikdy nechtûl
jíst pomeranã, aÏ dnes poprvé. „Asi se mu
líbilo, jak se dá pomeranã hezky oloupat,“
ﬁekl Zdenûk; a klukovi ﬁekl: „Ten pomeranã
je z Brazílie. Ví‰, kde je Brazílie?“ „Já mu
to ukáÏu v Atlasu,“ ﬁekla ta Ïena a ode‰li.
„Brit‰tí moﬁeplavci vûdûli, Ïe pomeranã,
citron a citrus, v‰echny rostou na citrusu,
mají vysok˘ obsah vitamínu C, coÏ je
hlavní obrana proti kurdûjím. UÏ v
patnáctém století Britové vozili na své
dlouhé plavby semena citrusu a kam
pﬁipluli, tam je sázeli. Tato praxe se mezi

námoﬁníky v Evropû roz‰íﬁila rychlostí
poÏáru. Kolumbus pﬁivezl semena citrusu
(1493) a vysázel je po karibském
souostroví, kde pﬁistál.“ „V‰ímám si v
obchodû, odkud je ovoce, které kupujeme,
a pomeranãe b˘vají z Kalifornie, Mexika,
Jihoafrické republiky, z Izraele a nedávno
z âíny,“ ﬁekl jsem. „Na svûtû se v roce
2005 vypûstovalo 60 milionÛ tun
pomeranãÛ,“ pokraãoval ve faktografii
Zdenûk, „z vût‰í poloviny se pomeranãe
lisují na pomeranãovou ‰Èávu, která se
lépe skladuje neÏ pomeranãe.“
Zdenûk vytáhnul z ta‰ky dal‰í pomeranã,
dal mi ho a ﬁekl, Ïe k VánocÛm musí b˘t
pomeranã cel˘ a ne tekut˘. DrÏel jsem
pomeranã v ruce a vzpomenul, Ïe moje
babiãka sesbírala slupky pomeranãe z
vánoãního stolu, máãela je ve vodû, pak
opekla v roztaveném cukru a ﬁíkala tomu
kandované pomeranãe. „V mém dûtství
byl pomeranã vánoãní vzácnost,“ ﬁekl
Zdenûk. „A dnes patﬁí mezi laciné ovoce
dostupné cel˘ rok; v‰iml sis, jak vzácnost
zaniká s dostupností?“
To je ZdeÀkovo oblíbené téma o
negativním blahobytu, Ïe ãím je nûco
lacinûj‰í, tím je to bezcennûj‰í. Podal jsem
ZdeÀkovi propisovaãku a ﬁekl, aÈ mi ten
pomeranã podepí‰e a Ïe ho uskladním v
chladnu a sním aÏ o ·tûdrém veãeru.
Zdenûk se za‰klebil, pohrozil mi prstem a
ﬁekl, Ïe jsem zapomnûl, jak na‰e matky
stály frontu na pomeranãe a dnes jsou
pomeranãe v ko‰íku na stole cel˘ rok.
„Nezapomnûl,“ ﬁekl jsem, a pomeranã mi
zÛstává vzácn˘m symbolem Vánoc a po
Tvém zajímavém v˘kladu vím o pomeranãi
mnohem víc. Pﬁinesl jsem ten brazilsk˘
pomeranã a nebyl k rozeznání od
jihoafrick˘ch, které Eva koupila vãera v
supermarketu. Pﬁed veãeﬁí Eva naládovala
nûkolik pomeranãÛ do mixeru a vypili jsme
sklenici plnou vitamínu C, coÏ dûláme
dennû.
Zdravím a pﬁeji hezk˘ den a pﬁíjemn˘
Advent.
Ross Firla, Sudbury
****—-
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You are cordially invited to the following

BOOK LAUNCH
body broken - body redeemed
art of Maria Gabankova

Published by PIQUANT in Great Britain, 2007

Cena knihy
je 30 dolarů.
Možno
objednat
poštou!
Tel.:
416/535-8063

Time and Locations
Tuesday, December 4, 2007; 11 am - 1 pm
Redeemer University College
777 Garner Rd. East, Ancaster, Ontario; Tel.: 905/648-2131
***
Wednesday, December 12, 2007; 7:30 pm
IMAGO EVENT- Enoch Turner Schoolhouse
105 Trinity St., Toronto; (just east of Parliament,
south of King St. E); Tel.: 416/863-0010
***
Friday, December 14, 2007; 8 pm
Under the Moon - Art Books Prints
170 James St. N., Hamilton, Ontario; (James & Cannon)
905/529-4461
***
Sunday, December 16, 2007; 11 am
Masaryktown
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ontario
Info: 416/535-8063
www.paintinggallery.net
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Josef Lnûniãka: Vû‰tkynû

Stony Mountain
Tedy o Ïádné hory nebo pohoﬁí nejde. Je
to jen malá obec pár kilometrÛ severnû
od Winnipegu, která se vyznaãuje dvûma
pozoruhodnostmi, tedy ta druhá vlastnû
pozoruhodností v samé podstatû není,
nicménû jsou to: Ohromné sádky na
pûstování uÏitkov˘ch ryb (Manitoba Fish
Hatchery) a Stony Mountain Penitentiary,
tedy vûznice.
O obou institucích, dílem osudu, mohu
podat kratiãké zpravodajství.
Ryby v ohromn˘ch sádkách pûstované
nevyÏadují vy‰‰í teplotu vody neÏ kolem
asi 10°C a uÏ i v dobû mého pÛsobení v
Manitobû k vyhﬁívání slouÏil solární

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

systém (tím jsem se asi dva roky, pﬁed
pﬁesunem do BC, aã ne pﬁímo pro
Hatchery) zab˘val. Zima v Manitobû je
typická nejen nízk˘mi teplotami, které v
Britské Kolumbii vzbuzují pouze
politování, ale i mnoha dny zcela modré
oblohy a ‰tûdr˘m svitem slunce, v létû i v
zimû. Jeho paprsky pak vstﬁebávají
sluneãní panely a pomocí dal‰ího zaﬁízení
pﬁedávají sluneãní teplo, v tomto pﬁípadû
vodû v rybích sádkách. Je to energeticky
v˘hodné a provoznû v podstatû
spolehlivé, pokud se základní údrÏbû
vûnuje náleÏitá pozornost a péãe.
SluÏební povinnost mne ale zavedla
nejen do onoho Hatchery, ale i do Stony
Mountain Penitentiary.
Byl jsem tam nûkolikrát, staral jsem se
o to, aby vûzÀové netrpûli v zimû chladem,
v létû horkem. Musím ﬁíci uÏ úvodem, Ïe
tak dosyta a kvalitnû jsem se mnohdy ani
doma nenajedl jak v té vûznici. Ohromné
bifteky, neomezená pﬁidání, hojnost. A
pﬁitom jednou hrozila vzpoura vûzÀÛ.
DÛvod: v jistém t˘dnu mûli k obûdu tﬁikrát
kuﬁe.
(Pﬁiznám, Ïe vûznûm bych se stát
nechtûl, navíc nespravedlivû k trestu
odsouzen˘m, i vzhledem k podmínkám,
které dnes vûzÀové v Kanadû mají. Kromû
v˘Ïivné stravy, tûlesné aktivity i moÏnosti
vzdûlávání se, ba i graduace v tom ãi
onom oboru. Ale to je jiná vûc).
V takové vûznici stráÏci nenosí, nebo
alespoÀ tehdy nenosili, zbranû. DÛvod:
pﬁi vzpouﬁe by se jich vûzÀové mohli
zmocnit. Osobní charakter dozorcÛ mÛÏe
b˘t kolísav˘. Já si ale vzpomínám na
jednoho takového, vypadal jako dobráck˘
strejda. Provádûl mne objektem
plánovaného vylep‰ení a kdyÏ jsem na
jeho otázku odpovûdûl (ano, akcent, ten
akcent, u ìasa), Ïe jsem z
âeskoslovenska, malinko zpozornûl: „Á
... Dubcek ... Svoboda ... freedom, yes?“

povídal nad‰enû.
Zeptal jsem se: „Máte tady taky politické
vûznû?“
Chvilku mlãel, malinko jakoby v
rozpacích, pak ﬁekl: „Hm... myslím, Ïe ne
... máme tady jenom grázly.“ „Uvûdomil
jsem si v tu chvíli, kde jsem. Bylo to asi v
roce 1976 nebo 1977. Pocítil jsem lehk˘
nával jakési spokojenosti. Jenom jsem
se nemohl ubránit jistému údivu nad tou
hojností a kvalitou stravy, která je vûzÀÛm
den co den v této vûznici podávána.“
Od tûch dob kanadsk˘ justiãní systém
stal se je‰tû znaãnû benevolentnûj‰ím,
alespoÀ si tak myslím, soudû z mnohého.
Na mysli nemám jen vûzeÀskou stravu,
ale i dÛleÏitûj‰í vûci, o nichÏ by mohli
dlouze povídat pozÛstalí obûtí zloãincÛ,
kteﬁí v soudní síni naslouchají rozsudkÛm.
TakÏe, poznámka zasvûcen˘m
ãtenáﬁÛm, kteﬁí snad obãas podlehnou
poku‰ení zakoketovat se zákonem: jestli
se ve vûznicích nûco zmûnilo od m˘ch
náv‰tûv ve Stony Mountain, pak asi jen
ku prospûchu vûzÀÛ. Nebojte se, vy, kteﬁí
snad mírnû se smeknete po té neviditelné
ãáﬁe mezi provinûním a bezúhonností,
nebude vás oãekávat temná kobka, ale
televizní obrazovka, dobﬁe propeãená
kuﬁata, hovûzina a jiné delikatesy a to v
mnoÏství, které by vám mûlo zabránit
stíÏnostem na nedostatek. A moÏnost
dal‰ího vzdûlávání, pokud o to budete
mít zájem.
Chtûl jsem v‰ak napsat více o Hatchery,
kde voda je vyhﬁívána ‰tûdrostí
v‰emohoucího Slunce, ale snad ten
neradostn˘ a mnoha událostmi neustále
podporovan˘ pocit, Ïe s na‰í kanadskou
justicí není v‰e zcela v poﬁádku, odvedl
moji pozornost od ryb, mimochodem také
nezﬁídka na jídelníãku vûzÀÛ v nedalekém
sousedství ...
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

December 6, 2007

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

Zrovna jsem mûl plné ruce práce. Za
odpracovan˘ch dvû stû hodin ve prospûch
mûsta jsem dostal povolení postavit si garáÏ
pro staré auto, které jsem po kouskách
posbíral. Nemohu ﬁíci kde, protoÏe bych byl
sprost˘. Ale stálo to za námahu - stﬁep z roku
1929.
Právû dodûlávám cestu ke garáÏi, kdyÏ se
pﬁivalí sousedka, hubu otevﬁenou od ucha k
uchu a láká:
„Nech toho, vona ti ta cesta neuteãe. Dodûlá‰
ji zejtra. Teì pojeì se mnou. Nutnû potﬁebuju
do Huntíﬁova!”
„Do Huntíﬁova? VÏdyÈ to jsou nejmíÀ dvû
hodiny cesty! Co tam chce‰ hledat za ‰tûstí?”
„Îije tam jedna babka. Je to vû‰tkynû a je
moc príma. UÏ jsem tam jednou byla. Pojeì
se mnou, nûco zajímav˘ho uvidí‰.”
Jak ﬁekla, Ïe nûco zajímavého uvidím, hned
mû nachytala. Pra‰til jsem lopatou o zem,
sousedka otevﬁela vrata garáÏe, vyjela ven se
star‰í ‰kodovkou, já jsem nasedl a jeli jsme k
vû‰tkyni. Po del‰í dobû jsme sice uvidûli
tabuli Huntíﬁov, ale vû‰tkynû, jak by to mohlo
b˘t jinak, bydlela na samotû, úplnû stranou
obce. Trvalo to je‰tû hodnou chvíli, neÏ jsme
se tam k ní domotali. Vidím chalupu, dokonale
zasazenou v zemi, ze tﬁí stran obloÏenou
dﬁevem aÏ po malá okénka. Polena rÛznû
silná pocházela nepochybnû z nedalek˘ch
státních lesÛ.
Sousedka bez dlouhého otálení zapadla do
chalupy. AniÏ by nûco ﬁekla, ‰la si dát znovu
vû‰tit. Já jsem se oddal ãekání na její návrat.
Po pÛl hodinû se otevﬁela vrátka, sousedka
vystrãila svojí blonìatou hlavu a k˘vala,
abych vylezl z auta: „Vysoukej se ven! Paní
vû‰tkynû by tû ráda vidûla,” pﬁikázala mi s
rozhodností sobû vlastní.
Po chvilce zdráhání jsem svolil, Ïe pÛjdu
dovnitﬁ, ale Ïe od vû‰tkynû nechci nic sly‰et.
Stejnû, co bylo v Ïivotû nejhor‰í, mû uÏ
potkalo.
Stanul jsem v prostorné místnosti. Od okna
vstala star‰í Ïena plné postavy, pﬁistoupila
blíÏ a pﬁedstavila se mi.
Jmenovala se Irma Jamáãková nebo tak
nûjak. Zahledûla se do dálky: pﬁipadalo mi,
Ïe se vzdálila na míle daleko. Pak ﬁekla:
„Pane, my jsme se nikdy v Ïivotû nevidûli.”
Její slova jsem bez váhání potvrdil. Potom
mû poÏádala, abych jí ﬁekl den a mûsíc
narození. Vyhovûl jsem její Ïádosti. Její
excelence paní vû‰tkynû pak vzala do rukou
velmi objemnou knihu, pﬁedpokládal jsem,
Ïe by mohla b˘t vydaná tak nûkdy pﬁed 150
lety. Otevﬁela ji, trochu v ní zalistovala a
podala mi ji se slovy:
„âeká vás velmi daleká cesta.” Na jedné
stránce kníÏky jsem vidûl obraz starého
korábu a trochu níÏ od toho korábu byla
nakreslena hlava staré Ïeny.
„Na konci té cesty,” pokraãovala vû‰tkynû,
„je stará Ïena, která bude potﬁebovat va‰i
pomoc. Konec vû‰tby!”
Myslel jsem, Ïe bude poÏadovat nûjakou
odmûnu, nûjak˘ honoráﬁ, ale kategoricky
odmítla.
Na zpáteãní cestû jsem se kysele usmíval:
„Tak já se tady hmoÏdím s tou garáÏí, pﬁedtím
se dvûma domy a nakonec mi nûjaká lady
napovídá dalekou cestu. Abych se zase nûkam
nechal zlákat? Tuhle!”
Neuplynulo snad ani pÛl roku od náv‰tûvy
vû‰tkynû a byl jsem na cestû po Chorvatsku.
Ani jsem si nepomyslel, Ïe mû vítr zanese za
velkou louÏi. Ten star˘ koráb, to bylo letadlo.
A na konci cesty byla paní Williamsová, dnes
je jí uÏ 90 let. Tehda se jí bortil dÛm
pro‰pikovan˘ termity a potﬁebovala pomoc.
KdyÏ pak moje maminka po krátkém pobytu
v Americe zemﬁela, prohlásila mû paní
Williamsová za svého syna, protoÏe stejnû
Ïádného nemûla.
A pak se ﬁekne vû‰tkynû!
Z knihy: Úlomky z ÏivotÛ
Oti‰tûno se svolením autora.
***

December 6, 2007
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Fotbalová Liga mistrÛ
·enkeﬁík zaﬁídil remízu i
Pohár UEFA
Steaua Bukure‰È-Slavia 1:1 (1:0)

Právo-Fotbalisté Slavie splnili, co chtûli. V
Bukure‰ti uhráli ‰Èastnou remízu, kterou
zaﬁídil vyrovnávacím gólem v 78. minutû
útoãník Zdenûk ·enkeﬁík.
UÏ pﬁed posledním kolem Ligy mistrÛ je
jasné, Ïe v tabulce skupiny H skonãí slávisté
tﬁetí a zahrají si jarní ãást Poháru UEFA.
Steaua uÏ je nemÛÏe pﬁeskoãit.
Trenér Slavie Karel Jarolím neãekanû
zaﬁadil do základní sestavy brazilského
útoãníka Gaúcha, kter˘ do vãerej‰ka
neodehrál v Lize mistrÛ ani minutu a v
domácí soutûÏi nasbíral v sezónû
dohromady jen 98 minut. Jarolím nakonec
postavil dva klasické útoãníky, s Gaúchem
operoval na hrotu ·enkeﬁík. Brzy se v‰ak
stáhl do zálohy.
Hráãi Steauy vûdûli, Ïe jen v˘hra je udrÏí ve
hﬁe o tﬁetí místo v tabulce, takÏe se do
Slavie pustili od prvních minut. A hosté
vût‰inou jen bránili. V 8. min. je uchránil od
pohromy asistent rozhodãího, kter˘ správnû
neuznal Dicovu doráÏku kvÛli ofsajdu. Ale
za chvíli uÏ se domácí radovali. Dica
naãasoval parádní pﬁihrávku na Badeu a
ten se prosadil tísnûn˘ mezi obûma stopery
- 1:0..
Po pﬁestávce se Slavia trochu zvedla,
zﬁejmû byla bouﬁka v kabinû. Rumunsk˘
t˘m uÏ nebyl tak nebezpeãn˘. Hosté zaãali
lépe kombinovat, ale do ‰ancí se dostávali
tûÏko. Zapata nemûl dlouho Ïádnou práci.
Naopak slávisté museli v 75. min. opût
dûkovat Vaniakovi, jenÏ znovu vytasil
skvostn˘ zákrok. Vãasn˘m vybûhnutím ze
‰estnáctky znemoÏnil ‰anci Badeovi a kdyÏ
se Croitoru pokou‰el odraÏen˘ míã poslat z
první do prázdné branky, vracející se Vaniak
ho ve v˘skoku vy‰krábl. Slavii v‰ak
mistrovsky vy‰el závûr zápasu. V 78. na‰el
Tavares centrem z pravé strany v
‰estnáctce ·enkeﬁíka, kter˘ si chytﬁe zabûhl
za obránce a hlavou vyrovnal!
Branky: 12. Badea - 78. ·enkeﬁík. Rozhodãí
Hamer (Luc.), Ïluté karty: Croitoru Hubáãek, ·ourek, 8287 divákÛ. Steaua:
Zapata - Emeghara, Goian, Rada, Nesu Croitoru (76. Surdu), Lovin (65. Bicfalvi),
Petre, Neaga - Badea (88. Cristocea), Dica.
Slavia: Vaniak - Krajãík, Such˘, Brabec,
Hubáãek - ·vec (29. Belaid), Vole‰ák (61.
·ourek), Tavares, Pudil - Gaúcho (76.
Necid), ·enkeﬁík.

POHÁR UEFA
Remíza zachovává Spartû jen
slabou nadûji
Sparta Praha-Spartak Moskva 0:0
Právo-Bezbranková remíza se Spartakem
Moskva zachovává fotbalistÛm Sparty jen
slabou nadûji na postup do jarní fáze Poháru
UEFA. Sparta naposledy vyhrála doma v
evropsk˘ch pohárech v srpnu 2004.
Na trávník poloprázdné Letné nastoupili hosté
bez Kováãe, jemuÏ znemoÏnilo start poranûné
koleno. V hledi‰ti mûli pﬁevahu fanou‰ci hostí.
Domácí zﬁejmû odradila zima jak z filmu
Mrazík. První stﬁelu sice vyslal na branku
MoskvanÛ Kisel, ale po chybû Zabavníka byl
daleko blíÏ ke gólu Welliton, na‰tûstí pro
domácí pﬁestﬁelil. Do dal‰í ‰ance se dostal
Dzjuba, ale hlaviãkoval rovnûÏ nad bﬁevno.
Akce hostí byly pﬁímoãaﬁej‰í a Moskvané se
dlouhé minuty drÏeli na sparÈanské polovinû.
Domácí snaha o postupn˘ útok na
rychlonohého soupeﬁe neplatila.
Po necelé pÛlhodinû zahrozila Sparta.
Rychlou akci vy‰perkoval milimetrov˘m
centrem Pospûch, ale Rezek trefil z voleje jen
brankáﬁe Pletikosu. O vzru‰ení se pak
postarali ¤epka s Dzjubou, jejichÏ „berany,
berany, drc“ sudí vyﬁe‰il domluvou, a rusk˘
fanou‰ek, kter˘ probûhl skoro celé hﬁi‰tû se
svûtlicí, neÏ ho poﬁadatelé zastavili. Pﬁed

koncem poloãasu a o pﬁestávce policejní
tûÏkoodûnci spoleãnû s poﬁadateli vytlaãili
agresívní ruské fanou‰ky, házející svûtlice a
dûlobuchy, z hledi‰tû. Do‰lo i k potyãkám.
Po zmûnû stran Sparta zv˘‰ila obrátky a
soupeﬁe dostala pod tlak. Hosté v‰ak dokázali
nûkolikrát v posledním okamÏiku uklidit míã
do bezpeãí. Spartak se po necelé ãtvrthodinû
vymanil z tlaku a Kladrubsk˘ po kiksech v
obranû zachraÀoval na brankové ãáﬁe.
Obrovskou ‰anci mûla Sparta po hodinû hry.
Po bleskové akci v‰ak Rezek ani Slepiãka
leÏícího Pletikosu neprostﬁelili. Úporná snaha
PraÏanÛ, kteﬁí se pokou‰eli marnû dostat do
obrany MoskvanÛ i nakopávan˘mi míãi, k
niãemu nevedla. Neprosadili se ani
kombinaãní hrou, takÏe pﬁevaha vyznívala
naprázdno. K˘Ïen˘ gól nepﬁinesly ani
stﬁelecké pokusy pﬁi závûreãném tlaku.
Rozhodãí Richards (Wales), bez Ïlut˘ch karet,
6307 divákÛ.
***

Skvûl˘ obrat Boleslavi
ve ·védsku
IF Elfsborg-Mladá Boleslav 1:3 (1:0)
PRAHA/BORAAS/právo - Parádní obrat
pﬁedvedli fotbalisté Boleslavi v druhém
vystoupení ve skupinû C Poháru UEFA.
Klíãem k úspûchu byl famózní v˘kon
brankáﬁe PiÏanowského. Po pﬁestávce pak
jeho spoluhráãi na umûlé trávû ‰védského
Elfsborgu tﬁikrát skórovali a oÏivili nadûji na
postup.
Ve vyrovnaném úvodu ‰védsk˘ t˘m
potvrzoval, Ïe jeho dominantou je dÛrazná
hra a disciplína. Hosté byli tﬁicet minut lep‰í
a mohli jít do vedení: Voﬁí‰kÛv pﬁím˘ kop
proletûl chumlem hráãÛ aÏ na tyã.
Po sérii nepﬁíli‰ nebezpeãn˘ch stﬁel se pak
prosadil Elfsborg. Procházka nasmûroval
centr Ishizakiho na vlastní branku,
PiÏanowski staãil míã vyrazit, ale doráÏející

M. Svensson se nem˘lil. Hosté se pak hnali
za vyrovnáním a nadûje StﬁedoãechÛ drÏel
famózní PiÏanowski: vyrazil dûlovku A.
Svenssona z 22 metrÛ, tûsnû pﬁed
poloãasem lapil i penaltu Ishizakiho za faul
Hrdliãky na Keenea.
Úvod druhé pÛle patﬁil Elfsborgu. A znovu
ãaroval PiÏanowski. Po pﬁihrávce M.
Svenssona pálil Karlsson pﬁesnû k tyãi,
brankáﬁ hostí míã bravurnû lapil. Boleslav‰tí
se nemohli dostat do ‰ance, pﬁesto udeﬁili:
centr Kysely teãoval Mendy k Táborskému,
kter˘ míã poslal pﬁesnû k tyãi. Hosté hernû
vyrostli a Matûjovského pohádkov˘ centr
protlaãil do sítû Mendy a Boleslav‰tí propadli
euforii. V˘hru peãetil z pﬁímého kopu
Voﬁí‰ek. Branky: 31. M. Svensson - 67.
Táborsk˘, 79. Mendy, 90.+3 Voﬁí‰ek.
Rozhodãí Kelly (Ir.), Ïluté karty: M.
Andersson - Voﬁí‰ek, Hrdliãka, ¤ezníãek,
Procházka, Táborsk˘, 3631 divákÛ.
***
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Gambrinus liga:
14.kolo: Mladá Boleslav-T eplice 1:1
(0:1),2840 divákÛ; Jablonec-Viktoria PlzeÀ
0:1 (0:0) 2210, Kladno-Baník Ostrava 3:0
(0:0) 1240, âeské Budûjovice-Slovan Liberec
2:0 (1:0) 2431, SIAD Most-Viktoria ÎiÏkov 1:0
(1:0) 2320, Brno-Sparta Praha 4:2 (1:1) 4855,
Bohemians 1905-Tescoma Zlín 1:2 (1:1) 5540,
Slavia Praha-Sigma Olomouc 0:0 2523.

***
Tabulka
1. Slavia
2. Teplice
3. Sparta
4. PlzeÀ
5. Ostrava
6. Brno
7. Zlín
8. Budûjovice
9. Olomouc
10. Boleslav
11. Liberec
12. Kladno
13. ÎiÏkov
14. Jablonec
15. Most
16. Bohemians

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

9
8
8
7
6
6
6
5
4
4
4
4
3
2
2
2

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

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

24:8
22:12
26:14
15:12
22:17
22:20
15:16
19:19
8:11
16:16
12:15
21:26
18:26
9:15
18:29
8:19

31
27
26
24
23
22
22
18
18
17
16
15
13
11
11
10

Slovenská liga CorgoÀ
17.KOLO: FC Senec-FK ZTS Dubnica 2:1
(1:0), MFK Ko‰ice-Artmedia 0:1 (0:0), Banská
Bystrica-FC ViOn Zl.Moravce 1:0 (1:0), MFK
RuÏomberok Slovan Bratislava 0:2 (0:1),
Spartak Trnava-AS Trenãín 6:0 (2:0), FC
Nitra M·K Îilina 0:1 (0:0).

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

17 13
17 13
17 9
17 8
17 8
17 7
17 6
17 4
17 4
17 3
17 2
17 2

2
1
3
5
4
4
3
7
5
4
5
3

2
3
5
4
5
6
8
6
8
10
10
12

41 : 18
43 : 18
21 : 11
33 : 19
23 : 18
24 : 26
23 : 24
19 : 25
18 : 22
13 : 35
15 : 27
18 : 48

41
40
30
29
28
25
21
19
17
13
11
9

V˘sledky
ãeské hokejové 02 ligy
21. kolo: PlzeÀ-Tﬁinec 3:4 sn, Zlín-Pardubice
4:0, Vítkovice-K. Vary 4:2, Kladno-Budûjovice
1:3, Sparta-Útí 1:2, Slavia-Litvínov 7:1,
Liberec-Znojmo 1:0.
22. kolo: Slavia-Zlín 3:2, Pardubice-PlzeÀ
5:7, Liberec-Litvínov 2:1, Tﬁinec-Vítkovice 2:6,
Budûjovice-Sparta 2:4, K. Vary-Ústí 11:0,
Znojmo-Kladno 5:2.
23. kolo: Ústí-Tﬁinec 3:2 pp, Kladno-Litvínov
5:3, PlzeÀ-Zlín 6:2, Budûjovice-Znojm 3:0,
Sparta-K. Vary 1:2 sn, Pardubice-Vítkovice
4:3, Slavia-Liberec 1:2 sn24. kolo: Tﬁinec-Budûjovice 3:6, Zlín-Ústí 3:1,
Litvínov-Vítkovice 5:0, Znojmo-Sparta 1:2 sn,
Pardubice-Liberec 4:3, K. Vary-Kladno 3:1,
Slavia-PlzeÀ 3:2 pp.
25. kolo: Vítkovice-Zlín 6:5 sn, Tﬁinec-Sparta
3:5, Budûjovice-Litvínov 4:3, Pardubice-Ústí
4:5 pp, Slavia-Kladno 5:3, Liberec-PlzeÀ 2:3
pp, Znojmo-K. Vary 2:4.
26. kolo: Slavia-Vítkovice 4:2, Zlín-Liberec
2:1. Tﬁinec-Znojmo 2:3, Litvínov-Ústí 4:3 sn,
Pardubice-Kladno 3:2 pp, K. Vary-Budûjovice
0:2.
***
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ME
âesko-Slovensko 3:1
Praha/právo-Oslava postupu na EURO
2008 se minulou sobotu na zmoklé a
chladné Letné ãeské fotbalové
reprezentaci vydaﬁila. Stejnû jako v
Bratislavû dostali Slováci tﬁi góly. I pﬁes
jejich stateãn˘ v˘kon je BrücknerÛv v˘bûr
opût pﬁeválcoval.
Slováci zaãali odváÏnû, a neb˘t zaváhání
Mintála v ‰estnáctce, mûl by BlaÏek
starosti. Také jejich dal‰í akce mûly
my‰lenku, ale pﬁíli‰ sloÏitou, takÏe se k
zakonãení nedostali. Na druhé stranû
sbíral âontofalsk˘ vysoké míãe po
centrech ze stran, ãesk˘ t˘m se v‰ak
rozjíÏdûl. Nejprve ale po Pospûchovû
vybídnutí Baro‰ málem pﬁekopl
ochrannou síÈ za brankou.
KdyÏ pozdûji Pla‰il rozjel pﬁes Baro‰e a
Rosického rychlou akci, byl u finální
pﬁihrávky ·krteº dﬁív neÏ Koller. O pár
minut pozdûji si Grygera narazil míã s
Pospûchem a krásnou stﬁelou pﬁes celou
branku nedal âontofalskému ‰anci. Na
kluzkém trávníku, zkrápûném chvílemi
snûhem a de‰tûm, domácí na chvíli
pﬁevzali iniciativu, ale brzy se vrátili k
taktice: Hrajte si, aÏ nás to omrzí, tak vám
míã seberem. Zblízka mohl vyrovnat
Mintál, ale netrefil bránu, odpovûdí byla
milimetrová pﬁihrávka Rosického
Kollerovi, kter˘ si obhodil brankáﬁe, ale z
úhlu trefil jen boãní síÈ.
Po pÛlhodinû rozjel Rosick˘ opût ãesk˘
expres. Nejprve narazil Pospûchovi, ten
na‰el v ideální pozici Pla‰ila, ale jeho
stﬁelu zvedl Michalík nad bﬁevno. Vzápûtí
Rosického pﬁihrávku nasmûroval
Pospûch do âontofalského náruãe. Do
tﬁetice Galásek poslal míã Baro‰ovi, jenÏ
prolétl obranou jako ferrari cílovou
rovinkou, ale ·trba v posledním okamÏiku
zatáhl za ruãní brzdu. Dal‰í ‰anci mûl
Rozehnal, první reprezentaãní gól mu
v‰ak âontofalsk˘ nedopﬁál. Pla‰ila zase
skosil zezadu pﬁi stﬁele ·krteº, ale sudí
nic nevidûl...
Do druhé pÛle nastoupil ke svojí
reprezentaãní premiéﬁe Kadlec místo
zranûného Grygery. Hned v úvodu
vymyslel chytrou akci Rosick˘, ale jeho
finální patiãka ke Kollerovi nepro‰la. Ten
pﬁi dal‰ím útoku pﬁistrãil míã Pospûchovi,
jeho stﬁela v‰ak orazítkovala jen spodek
bﬁevna. Slováci zaãali nahrazovat
nedostatek fotbalového umu okopáváním
i hrub˘mi fauly. To uÏ mûli domácí navrch
a chvílemi si hráli se soupeﬁem jako koãka
s my‰í.
Po del‰í stﬁelecké odmlce vypálil z dálky
Galásek, ale âontofalskému jen vyprá‰il
rukavice. Na druhé stranû se BlaÏek
musel poﬁádnû natáhnout po pﬁímém
kopu
Sapary.
V
poslední
dvacetiminutovce pustili âe‰i Slováky
zpût do hry zejména nepﬁesn˘mi
pﬁihrávkami. Ti toho v‰ak nedokázali
vyuÏít, i kdyÏ Koller musel po rohovém
kopu vykopávat míã pﬁed brankovou
ãárou po stﬁele Kisela.
A pak se stalo cosi neuvûﬁitelného.
âontofalsk˘ si vybûhl pro Pla‰ilovu svíci,
pﬁeletûl v‰ak pﬁes âecha, míã mu vypadl
z rukou ke Kuliãovi, kter˘ poslal neãekan˘
dárek do prázdné branky. V kuriozitách
hned pokraãoval Kadlec, kdyÏ se ve
snaze ukopnout míã trefil pod bﬁevno za
záda bezmocného BlaÏka. O gólovou
teãku se postaral Rosick˘. Akci si sám
rozjel, pﬁes Poláka a Kollera se k nûmu
míã vrátil, a kapitán ãeského t˘mu ho
propálil po zemi k pravé tyãi. O tu druhou
se pak málem pﬁerazil pﬁi pokusu o
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dotaÏení dal‰ího útoku Kuliã. Sám uÏ v
Tabulka kvalifikace ME
nastavení nabídl volej Rosickému, kter˘ 1.âesko
12 9 2 1 27:5
29
pálil kousek vedle branky.
2.Nûmecko
12 8 3 1 35:7
27
12 4 5 3 17:14
17
Závûr zápasu uÏ byl exhibicí ãeského 3.Irsko
12 5 1 6 33:23
16
t˘mu, pﬁi níÏ fanou‰ci aplaudovali s 4.Slovensko
5.Wales
12 4 3 5 18:19
15
tradiãním: „Ho‰i, dûkujem!“ Po 6.Kypr
12 4 2 6 17:24
14
závûreãném hvizdu vylétl nad hlavy hráãÛ 7.San Marino 12 0 0 12 2:57
0
kouã Karel Brückner, fotbalisté obûhli
Kvalifikace MS: âe‰i opût
stadión a pak uÏ nad Letnou zazáﬁil
proti SlovákÛm!
parádní postupov˘ ohÀostroj.
V
pﬁijatelné
skupinû mají za soupeﬁe i Polsko,
***
Sev. Irsko, Slovinsko a San Marino
Tak to je pﬁíjemná skupina! Shodují se na tom
Zb˘vající zápasy kvalifikace v‰ichni. Ani jednoho giganta, jen pﬁijatelné
soupeﬁe postavil do cesty ãesk˘m fotbalistÛm
Kypr-âesko 0:2
Branky: 11. Pudil, 74. Koller. Rozhodãí los kvalifikace o úãast na mistrovství svûta v
Pania‰vili (Gruzie), Ïlutá karta: Kadlec, roce 2010 v Jihoafrické republice. Ve tﬁetí
skupinû se utkají opût s b˘val˘m federálním
5211 divákÛ, poloãas 0:1.
partnerem Slovenskem, které dvakrát porazili
***
v právû skonãené evropské kvalifikaci. Jak
San Marino-Slovensko 0:5
rozhodl vãerej‰í akt v Durbanu, mûstû zloãinu
a v budoucnu i svûtového fotbalu, dále narazí
(0:1),
Branky: 57. a 83. âech, 42. Michalík, 51. na Polsko, Severní Irsko, Slovinsko a San
Marino.
Holo‰ko, 53. Ham‰ík.
***

***

Montreal se nakonec pﬁece jen radoval
Toronto-Montreal 3:4 po sam. nájezdech
Ani tentokrát nechybûl v souboji dvou rivalÛ dramatick˘ závûr. Po bezbrankové
první tﬁetinû a pﬁestﬁelce v úvodu druhého dûjství se Montreal ujal v závûru tﬁetí ãásti
hry vedení Kovaljevem, kter˘ zaznamenal druhou branku v utkání. Torontu se v
závûreãném náporu podaﬁilo 18 vteﬁin pﬁed koncem normálního ãasu vyrovnat
Sundinem pﬁi power-play. JelikoÏ ani v prodlouÏení nepadla branka, rozhodly
samostatné nájezdy. V první sérii Kovaljev promûnil. TotéÏ se podaﬁilo v druhé sérii
na torontské stranû Sundinovi. Nakonec rozhodla aÏ pátá série, kdy byl úspû‰n˘
montrealsk˘ Kasãiãin. Toronto tak letos prohrálo jiÏ tﬁetí samostatné nájezdy na
domácím ledû. V dresu Montreal Canadiens nastoupil stﬁední útoãník Tomá‰
Plekanec, kterému jsme tentokrát poloÏili pár otázek. Nejprve jsme se ho zeptali na
zhodnocení utkání.
TP: Bylo to nervozní utkání. Obû muÏstva spokojen˘, jak jsem zde vytíÏen˘.
prohrála nûkolik pﬁedchozích zápasÛ a Doufám, Ïe to bude pokraãova a Ïe budu
potﬁebovala vyhrát. Jsme rádi za dva podávat dobré v˘kony, lep‰í neÏ dnes.
body a jsme také rádi, Ïe jsme pﬁeru‰ili ABE: Samostatné nájezdy, nepromûnil
tuto nepﬁíjemnou ‰ÀÛru. První tﬁetina byla jste, jak˘ byl úmysl a co nevy‰lo?
proto velmi opatrná a nikdo nic neriskoval. TP: Udûlal jsem to, co jsem chtûl, ale
V druhé tﬁetinû Kovaljev vyrovnával z Toskala to ãekal, protoÏe jsem to udûlal
pﬁesilovky, hra se otevﬁela, to urãilo ráz a takhle jiÏ dvakrát. ¤íkal jsem si, Ïe zÛstanu
u toho, co funguje. Udûlal jsem stejnou
kliãku, ale Vesa to vûdûl. Samostatné
nájezdy nemám moc rád, protoÏe se
brankáﬁi na to mohou pﬁipravit. Jsem
radûji, kdyÏ se mÛÏe rozhodnout pﬁímo v
zápase.
ABE: âíslo 14 nosil v dresu Canadiens
Radek Bonk, nyní ho máte vy. Proã ta
zmûna?
TP: Pﬁed tím jsem mûl 35, to je takové
brankáﬁské ãíslo. Doposud ãtrnáctku mûl
Radek. Teì ji nikdo nemûl, tak jsem se
zeptal, jestli je to moÏné si to vymûnit.
Nikdo nic nenamítal. Tak jsem byl rád, Ïe
ji mohu nosit.
ABE: Jak˘ je Ïivot v Montrealu?
TP: Jsem tam moc spokojen˘. Zvykl jsem
si, jsem zde ‰est˘m rokem. Znám tam
lidi. Je to superhokejov˘ mûsto. Doufám,
Ïe zde vydrÏím, co nejdéle.
ABE: Co dûlá hokejista v Montrealu,
kdyÏ není zrovna na ledû?
TP: Hlavnû odpoãívám. Program je dost
nabit˘. Není ãas na nûjaké dal‰í cestování.
Z utkání Toronto-Montreal:
Soustﬁedím se vût‰inou na pﬁípravu pﬁed
Roman Hamrlík v souboji s
dal‰ím zápasem.
Bellem
ABE: Jsou zápasy s Torontem nûãím
charakter hry. Ve tﬁetí jsme dlouho vedli. zvlá‰tním?
TP: Urãitû, mají krásnou atmosféru. Já
Toronto v závûru skórovalo.
ABE: Bûhem utkání jste byl 16:55 min. tahle utkání hroznû rád hraji, aÈ je to tady
na ledû, coÏ je pomûrnû hodnû. nebo v Montrealu. Jsou to speciální
Pﬁekvapením v‰ak bylo hodnû ãasu i v zápasy.
ABE: Tomá‰í, vloni vám u‰lo playprodlouÏení…
TP: V prodlouÏení jsem vyuÏívan˘ dost offs v posledním utkání právû zde v
ãasto. Trenér Guy Carbonneau mi vûﬁí. Torontu, pﬁeji vám, aby se to letos
SnaÏí se tam dávat dvojice hráãÛ, které nestalo.
Ale‰ Bﬁezina
si rozumûjí. Celkovû jsem velmi
***

