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Kanadská opera uvede Janáãkovu operu Z mrtvého domu
V rámci osmiãkov˘ch v˘roãí si letos pﬁipomeneme i 80.
v˘roãí úmrtí hudebního génia Leo‰e Janáãka, kter˘
zemﬁel 12. srpna 1928 v Ostravû. Jeho poslední opera
byla na téma Dostojevského knihy Zápisky z mrtvého
domu. Janáãek si napsal sám libreto podle ruského
originálu. Premiéru mûla v Brnû aÏ dva roky po jeho
smrti.
Torontská Canadian Opera Company ji uvede v
premiéﬁe 2. února 2008 v 19:30. Reprízy jsou pak 5., 7.,
10., 13., 16., 19. a 22. února 2008 (ve v‰ední dny v
19:30, v sobotu v 16:30 a v nedûli ve 14 hodin).
PﬁestoÏe se dûj odehrává v sibiﬁském trestaneckém
táboﬁe, není beznadûjn˘. Opera bude uvedena v ãe‰tinû
s anglick˘mi nadtitulky. Roli velitele tábora bude zpívat
bas Zdenûk Plech. V hlavních rolích vûzÀÛ budou
Robert Pomakov, David Pomeroy, Pavlo Hunka, Robert
Künzli a Lauren Segal. Dále zpívají Cornelis Opthof,
Peter Barrett, Lawrence Wiliford, Alexander Hajek,
Jon-Paul Décosse, Justin Welsh, Andrew Stewart,
Adam Luther a Lisa DiMaria.
Ze zákulisí uveìme, Ïe v opeﬁe je pouÏito 1350 metrÛ
látky a 800 knoflíkÛ na uniformy pro vûznû a dozorce.
Vystupuje v ní 94 vûzÀÛ a jedna vûzenkynû (v celé
opeﬁe je jen devût Ïensk˘ch postav). Do rolí je obsazeno
21 pûvcÛ, 60 hercÛ a 48 statistÛ. Celkem 65 muÏÛ si
muselo pro svou roli oholit hlavu. Na scénu se pouÏilo
okolo 500 kg materiálu a 8 velkoplo‰n˘ch LCD
obrazovek. Vystupují také dva Ïiví ptáci (samice jestﬁába
s rozpûtím kﬁídel 95 cm a orel), o které se stará
profesionální sokolník.
Cena lístkÛ je od 60 do 275 dolarÛ. Skupiny a mládeÏ
mají slevu.
Skladatel Leo‰ JANÁâEK(* 3. 7. 1854 Hukvaldy, + 12.
8. 1928 Ostrava), jehoÏ dílo je oceÀováno jako jeden z
pilíﬁÛ svûtové moderní hudby, pocházel z uãitelské
rodiny. Základy hudby získal v Brnû u Pavla
KﬁíÏkovského, ve studiu varhanní hry pokraãoval u

Zdeněk Plech

Franti‰ka ZdeÀka Skuherského v Praze, a nav‰tûvoval
konzervatoﬁe v Lipsku a ve Vídni.
Roku 1881 se Janáãek vrátil do Brna jako ﬁeditel
tamûj‰í varhanní ‰koly, od roku 1919 v nové republice
pÛsobil jako profesor konzervatoﬁe v Brnû i v Praze. Do
hudební teorie vnesl nov˘ zpÛsob nazírání na melodii a
rytmus na základû pozorování a zápisÛ nápûvÛ
hovorové mluvy jako pramenÛ realistické Ïivé melodie
a rytmu. Svou metodu potom uplatÀoval v praxi ve
vokálních dílech, a stala se tak podkladem jeho
realistického hudebnû dramatického slohu. V operním

âeská a slovenská komunita v Kanadû
poﬁádá 15. února 2008 ve Fairmont Royal York Hotelu v Torontû
Black Tie Gala

Osmiãkov˘ bál
k pﬁipomenutí v˘znamn˘ch historick˘ch mezníkÛ na‰ich dûjin:
1918, 1938, 1948 a 1968
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

Podrobnosti na stranû 12!

Ïánru opou‰tûl vÏité pojetí uzavﬁen˘ch áriov˘ch celkÛ.
Kromû svûtovû proslul˘ch oper - zejména Její
pastorkyÀa, Pﬁíhody li‰ky Bystrou‰ky, Vûc Makropulos,
Z mrtvého domu, V˘lety pana Brouãka - psal vokální
skladby a kantáty, z nichÏ nejvût‰í slávy dosáhla
Glagolská m‰e, psaná na staroslovûnsk˘ text. Ve své
tvorbû Janáãek vycházel programovû z moravského
folklóru, jehoÏ byl vynikajícím znalcem, sbûratelem a
hlubok˘m obdivovatelem. Jako moderní pokraãovatel
navazuje na svého uãitele KﬁíÏkovského tvorbou
interpretaãnû nároãn˘ch muÏsk˘ch sborÛ se sociální
tematikou (i jinde u Janáãka ostrou) na texty Slezsk˘ch
písní Petra Bezruãe: Kantor Halfar, Maryãka
Magdonova, Sedmdesát tisíc. Znal a miloval kulturu
slovansk˘ch národÛ. V tom jsou koﬁeny nejen Glagolské
m‰e, ale i oper Z mrtvého domu (podle románu
Dostojevského) a KáÈa Kabanová (podle Ostrovského
Bouﬁe) ãi smyãcového kvartetu z podnûtu Tolstého
Kreutzerovy sonáty. Jeho moderní hudba zÛstávala
nejprve - zejména v domácím prostﬁedí - nepochopena
a odmítána. Ale JanáãkÛv talent se nakonec
jednoznaãnû prosadil jak doma, tak v cizinû, kde jeho
díla patﬁí dodnes do kmenového repertoáru. Navíc
obliba urãité ãásti jeho díla proniká do nej‰ir‰ích vrstev,
napﬁíklad La‰ské tance, dramatick˘ písÀov˘ cyklus
Zápisky zmizelého, smyãcov˘ kvartet Listy dÛvûrné
(inspirovaného jako mnoho jin˘ch skladeb jeho zralého
období Kamilou Stösslovou) ãi slavnostní hudba jeho
Symfoniety. Za veliké zásluhy o ãeskou hudbu byl roku
1925 jmenován ãestn˘m doktorem brnûnské univerzity.
Vedle Smetany a Dvoﬁáka je Janáãek v˘raznou
postavou na‰í novodobé hudební kultury a jejím
jedineãn˘m reprezentantem v zahraniãí.
abe
Prameny: COC, Kdo byl kdo v 20. století (pa, pp) Vogel J.: Leo‰ Janáãek
dramatik, Praha 1948; ·tûdroÀ B.: Dílo Leo‰e Janáãka, Praha 1959; ·eda J.:
Leo‰ Janáãek, Praha 1961; ·tûdroÀ B.: Leo‰ Janáãek, Praha 1976. Foto:
COC.
***
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: 905/
712-1200, fax: 905/712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. 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: 24.2., 21.3., 23.3. 6.4. a
11.5. 2008 vÏdy o 13. hod.

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: 29.
3. 2008 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 29. 3. 2008 v 17:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
30. 3. 2008 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

Na okraj
George (Juraj) Gross - 85
Narodil se 23. ledna 1923 v Bratislavû.
DÛleÏit˘ fakt, bez nûhoÏ bych nemûl podklad
k této zdravici, ale ne nutnû nejzajímavûj‰í
v nanejv˘‰ poutavé historii George. (Juraj
zní daleko kouzelnûji - nûjak v tom slovû
sly‰ím fujaru? stejné hlásky, s v˘jimkou
“f”.)
Juraj Gross nepotﬁebuje reklamu. Nehledá
viditelnost - zviditelÀuje druhé. Ale i to dûlá
bez rámusu. Je v nûm nûco, co pﬁitahuje
svojí solidností a nevtírav˘m kouzlem.

Zaãalo to ve velkém v roce 1945. Na leti‰ti
v Ruzyni. Ten den se vracel do vlasti jeden
z jejích nejmilovanûj‰ích synÛ, Jan Masaryk.
V zástupu novináﬁÛ mu nûjak padl do oka
mlad˘ reportér z Bratislavy, dali se do ﬁeãi
a spﬁátelili. Jméno mladého reportéra? Juraj
Gross. O rok pozdûji se v PaﬁíÏi konala
velká konference, které se mûl zúãastnit i
Winston Churchill. Juraj Gross zavolal Janu
Masarykovi a ﬁekl mu nûco jako: “Moc rád
bych si popovídal s panem Churchillem,
ale mám problém - neumím anglicky ani
slovo.” Pﬁí‰tí v˘stup byl v PaﬁíÏi: dva muÏi
sedûli v kﬁeslech; ten tﬁetí, Jan Masaryk,
sedûl na stole mezi nimi. A pﬁekládal, co si

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)

January 31, 2008
Winston Churchill (anglicky) a Juraj Gross
(slovensky) povídali...
A Ïivot ‰el dál. Jan Masaryk byl
zasebezavraÏdûn. O pár let pozdûji Juraje
Grosse zavﬁeli, ponûvadÏ se jim nelíbily
jeho politické ãlánky (psal hlavnû - jako
dodnes - o sportu). Nejen zavﬁeli, ale pﬁi
nûÏném v˘slechu pﬁi‰el o pût zubÛ. KdyÏ
ho pustili, dlouho se v Bratislavû nezdrÏoval:
se sv˘m kamarádem se v kajaku pﬁeplavili
pﬁes Dunaj do Rakouska. V roce 1950 uÏ
sklízel v Bradfordu brambory. A pak zase k
novináﬁství (zﬁejmû se mezitím nûjak nauãil
pár slov anglicky, protoÏe jeho nov˘m
pÛsobi‰tûm byl torontsk˘ The Telegram.
Potom pﬁe‰el do deníku The Sun a tam je
dosud. Po ãase Kanada pﬁivítala dal‰ího
uprchlíka,
vynikajícího
hokejistu
Nedomanského. Juraj Gross, kter˘ v tom
mûl prsty, o nûm psal tak dobﬁe, Ïe v roce

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, 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.

G. Gross

1974 získal National Newspaper Award.
To ov‰em nebylo jediné v˘znamné
vyznamenání, kterého se mu dostalo. Na
pﬁíklad Dunlop Award; Olympic Order; v
Torontu byl uveden do Hockey Hall of Fame
a v roce 2001 byl jmenován Mezinárodním
hokejov˘m spisovatelem. Rok na to byl
uveden do Slovak Hall of Fame v Bratislavû.
TakÏe viditelnost hledala jeho...
UdrÏoval styky s na‰imi sportovci v Torontu,
s Tonym Veãeﬁou, Joe PrÛchou a Standou
Kelnárem. Velmi blízko byl Ladislavu
Myslivcovi, jehoÏ smrt zaznamenal krásn˘m
nekrologem v Toronto Sun: “Jak se blíÏíme
ke konci Ïivota doufáme, Ïe jsme se dotkli
alespoÀ jednoho Ïivota - Laddie Myslivec
‰el o krok dál. Dotknul se Ïivota v‰ech, s
kter˘mi pﬁi‰el do styku. KdyÏ se roznesla
zpráva, Ïe nás tento devûtasedmdesátilet˘
b˘val˘ sportovec opustil, plakali lidé v
kanadsk˘ch obchodních a sportovních
komunitách, stejnû jako âe‰i a Slováci na
obou stranách Atlantického oceánu. I nebe
vãera plakalo.”
George Gross se tû‰í dobrému zdraví. A
dosud pracuje: v pondûlí, ve ãtvrtek a v
nedûli najdete jeho úvodník ve sportovní
ãásti Toronto Sun. Úvodník, nesoucí jaksi
protichÛdn˘ název: The Last Word.
Juraji (i George) Grossovi pﬁejeme dlouhá
a ‰Èastné léta.
***

Jan Waldauf:Malé dûjiny
velké my‰lenky
Krátce pﬁed vánocemi 2007 vy‰el v
nakladatelství AtelierIM Luhaãovice první
díl Waldaufovy historie sokolstva. JestliÏe
název knihy svûdãí o autorovû známé
skromnosti, ani na vzhledu ani na obsahu
knihy jsem nena‰el nic malého. Naopak jak autor tak nakladatelství mají v‰echny
dÛvody b˘t s touto knihou nanejv˘‰
spokojeni.
Jan Waldauf ov‰em o Sokolu ví víc neÏ
pravdûpodobnû kdokoliv jin˘. Jeho Ïivotní

práce v torontské jednotû, v kanadské
Ïupû, v Sokolu v zahraniãí je legendární.
Jeho sokolování nezaãalo aÏ v exilu. Bylo
v jeho krvi: jeho otec (také Jan), jehoÏ
poslední funkce bylo místonáãelnictví Ïupy
Husovy, byl cel˘ Ïivot oddan˘m Sokolem.
A za své sokolství platil nejtvrd‰í valutou:
na samém poãátku války, 3. záﬁí 1939, byl
nacisty zatãen a teprve v kvûtnu 1945 se
vrátil z koncentráku - s podlomen˘m
zdravím.
Jan pÛvodnû plánoval napsat dûjiny âs.
sokolstva v zahraniãí. Ale pak správnû
usoudil, Ïe by bylo moudﬁej‰í zaãít od
zaãátku. V úvodu své kníÏky ﬁíká: V zájmu
úplnosti a lep‰ího porozumûní vzniku,
ãinnosti a poslání zahraniãního sokolstva
je záznam pﬁedeslán struãn˘m pﬁehledem
sokolsk˘ch dûjin do roku 1948 a ponûkud
podrobnûj‰ím popisem zniãení sokolské
organizace komunisty v âeskoslovensku
v roce 1948, které, pokud známo, nebylo
dosud popsáno, a v jeho dÛsledku do‰lo k
ustavení doãasné samostatné organizace
ãeskoslovenského
zahraniãního
sokolstva.
Neu‰kodí pﬁipomenout si s autorem
alespoÀ nûkolik dat: do první svûtové války
vznikly v zahraniãí sokolské jednoty v devíti
zemích: v Rakousku, ve ·v˘carsku, v
Nûmecku, v Polsku, ve Francii, v
Maìarsku, v Anglii, v Argentinû, v Dánsku
a v Kanadû. AlespoÀ jeden v˘rok president T.G. Masaryk po první svûtové
válce zhodnotil v˘znam Sokola v zahraniãí:
PodceÀoval jsem zahraniãní ãinnost
sokolstva, ale za pobytu v cizinû v dobû
války jsem poznal, Ïe mnohdy jediné, co
se o nás vûdûlo, bylo, Ïe jest u nás
sokolstvo, jeÏ poﬁádá slety.
Ale nejvût‰í pﬁínos Waldaufovy knihy je v
popisu poúnorového osudu sokolstva v
âeskoslovensku, a záznam postoje
presidenta Bene‰e a jin˘ch v˘znaãn˘ch
osobností té doby. Jedna z perliãek: v
dobû po rezignaci nekomunistick˘ch
ministrÛ pﬁedseda vlády Gottwald trval na
pﬁijetí demise a pozdûji se pﬁiznal: Modlil
jsem se (Gottwald?), aby je ta hloupost s
demisí neopustila. Poslanec âenûk Torn,
graduant nacistického koncentráku, jehoÏ
osobní stateãnosti jsem byl svûdkem v
pováleãné volební kampani: Sokolové mûli
jít do ulic, jako ‰tít národa, kter˘ by se byl
pﬁipojil - proti komunistick˘m milicím.
Pasivitou odporu jsme si nechali podﬁezat
krky.
Líãení boje o du‰i sokolstva po puãi
(historická oblast, o níÏ je dosud málo
známo) se ãte jako detektivka; popis XI.
v‰esokolského sletu sv˘m stﬁízliv˘m stylem
podbarvuje citové vzepûtí jednoho z
nejvzne‰enûj‰ích záÏitkÛ mého Ïivota a
jistû v‰ech, kdo v ten den pﬁi pochodu
odvrátili hlavy od tribuny, na níÏ sedûli
Gottwald, Nejedl˘… Vyvrcholením byla
dynamická a pohybovû nároãná skladba
muÏÛ “Vûrni zÛstaneme”, která byla
holdem sokolské vûrnosti demokracii za
války a vyznáním víry ve ‰Èastnou
budoucnost sokolstva i národa. Její
doprovodná
recitace
zÛstala
nezapomenutelnû vryta do podvûdomí
v‰ech, kdo ji cviãili i tûch, kdo ji z tribun
stadionu sledovali:
Vám, padlí ãest!
Vám, padlí bez hrobÛ!
Vám na‰e srdce hrobem jest!
Vám, padlí, dík!
Co následovalo po sletû je rámcovû
známo. Detaily, ãasto otﬁesné, najdete ve
Waldaufovû kníÏce. Stejnû tam najdete
celkem neznámé informace o zaloÏení
âeskoslovenského Sokola v exilu, epizody
ze Ïivota (ãasto velmi krátkého)
exulantsk˘ch jednot, vzpomínky na citlivé
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okamÏiky pobytu v uprchlick˘ch táborech.
Tak v roce 1995 sokolská cviãitelka a
náãelnice z Washingtonu, Dagmar Fialová
(v roce 1948 Dagmar Mrkosová), napsala:
Jednoho dne pﬁi‰el do tábora pa‰erák a
pﬁedal mi balíãek od mé matky. K mému
velkému pﬁekvapení byl v nûm mÛj
slavnostní sokolsk˘ kroj, na nûmÏ spoãíval
ãerven˘ a bíl˘ karafiát. V té dobû byl mÛj
otec jiÏ v komunistickém kriminále a tento
kroj byl po mne symbolem demokracie,
svobody a nadûje...
Poslední tﬁi kapitoly prvního dílu
Waldaufovy knihy jsou vûnovány Sokolské
Ïupû v exilu dr. Edvarda Bene‰e, pokusu
vytvoﬁit Svaz ãeskoslovenského sokolstva
v zahraniãí a Ústﬁedí ãeskoslovenského
sokolstva v exilu. Îupa byla ustavena 5.
bﬁezna 1945 v táboﬁe Krabbenloch v
Ludwigsburgu a její ãinnost byla ukonãena
v témÏe táboﬁe likvidaãní valnou hromadou
24. ãervna 1950. Pokus o vytvoﬁení Svazu
skonãil neúspûchem. Ústﬁedí zahájilo svoji
ãinnost 1. ledna 1952.
Ve Waldaufovû knize - kterou bez v˘hrad
doporuãuji - najdete desítky fotografií
(vãetnû fotografií pûkné ﬁádky pozdûj‰ích
KanaìanÛ - Václav ·paãek, Jiﬁí Corn,
Karel Jeﬁábek, Ludvík Urban, Karel Pavel,
Jan Fellmann…), osm stránek jmen,
prameny a seznam literatury.
Knihu moÏno objednat na adrese:

Canadian Sokol 411-1369 Bloor Street
West, Toronto, ON M6P 4J4. Cena $25.00
- po‰tou: v Kanadû $35.00, v USA $39.00
***

“DOB¤Í CHLAPCI”
Z HRADCE KRÁLOVÉ
Neznám oãistnûj‰í záÏitek neÏ koncert
dûtského sboru. ZáÏitek, kter˘ nás vrací do
doby na‰eho vlastního dûtství, kdy kaÏdé
ráno bylo zázrakem a kaÏd˘ zítﬁek nabízel
moÏnosti bez hranic. ZáÏitek, kter˘ je
mnohonásobnû umocnûn, jde-li o sbor tak
vynikající jako jsou Boni pueri (Dobﬁí chlapci)
z Hradce Králové. Tato skupina 28 chlapcÛ
vystoupila s nejpﬁednûj‰ími orchestry a
sólisty Evropy a je povaÏována za jeden z
nejlep‰ích sborÛ na svûtû. Své leto‰ní
kanadské turné (celkem 13 koncertÛ) zahájí
v pondûlí 11. února 2OO8 v 19:30 v kostele
sv. Václava v Torontu, v místû, které svojí
slavnostní atmosférou, v˘bornou akustikou
a krásn˘m klavírem (dar Borise a dr. Milo‰e
Krajn˘ch) nabízí ideální prostﬁedí pro
jedineãn˘ veãer. Jestli pí‰u s nekritick˘m
nad‰ením, neomlouvám se. Ti chlapci si to
zaslouÏí a dûlají nám ãest. Proto jsem
pozval i nûkolik sv˘ch kanadsk˘ch pﬁátel.
Doufám, Ïe tak uãiní i dal‰í.
Josef âermák
***
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Czech &Slovak Institutions
âeské velvyslanectví
Czech Embassy
251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

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

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

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

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

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul

BONI PUERI v Kanadû
Pondûlí-11.2.
Stﬁeda-13.2.
Sobota-16.2.
Nedûle-17.2.
Úter˘-19.2.
Stﬁeda-20.2.
âtvrtek-21.2.
Pátek-22.2.
Sobota-23.2.
Nedûle-24.2.
Úter˘-26.2.
âtvrtek-28.2.
Pátek-29.2.

19:00
19:30
19:30
19:30
19:00
19:30
19:00
19:30
16:30
19:00
19:30
19:30
19:30

TORONTO, ON (St. Wenceslaus Church)
OTTAWA, ON (The Canadian War Museum)
MONTREAL, QC (Pollack Hall)
MONTREAL, QC (Vincent D´Indy Music School)
LONDON, ON (St. Peter’s Cathedral)
SARNIA, ON (Imp. Oil Centre for the Performing Arts)
CHATHAM, ON (Kiwanis Theatre)
BOLTON, ON (Christ Church)
OAKVILLE, ON (Wellington Square United Church)
BRAMPTON, ON (Rose Theatre)
KITCHENER, ON (Knox Presbyterian Church)
BELLEVILLE, ON (Bridge Street Church)
ST. CATHERINES, ON (Sean O’Sullivan Theatre)

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.

Czech Republic

Kdo je Jan ·vejnar?
Ekonom Jan ·vejnar minul˘ mûsíc
oznámil, Ïe chce b˘t prezidentem âR a v
únorové volbû se postaví stávající hlavû
státu Václavu Klausovi. Jan ·vejnar
pÛsobí jako ﬁeditel Centra pro
mezinárodní politiku na prestiÏní ‰kole
Prezidenta Geralda R. Forda
(Michiganská univerzita), dále jako
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polistopadov˘ch vlád v oblasti
hospodáﬁské a sociální politiky. Byl
ekonomick˘m poradcem prezidenta
Václava Havla, své zku‰enosti sdílel
mimo jiné s premiéry Milo‰em Zemanem,
Vladimírem ·pidlou, Jiﬁím Paroubkem a
Mirkem Topolánkem, místopﬁedsedy
vlády Martinem Jahnem, Bohuslavem
Sobotkou a Martinem Bursíkem, i s
ministry Karlem Dybou, Janem Vrbou,

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

Milanem Urbanem a Miroslavem
Kalouskem. V roce 1991 zaloÏil profesor
·vejnar v Praze Centrum pro ekonomick˘
v˘zkum a doktorské studium (CERGE),
které se dnes jako dÛleÏitá regionální
instituce ﬁadí k pﬁedním evropsk˘m
ekonomick˘m stﬁediskÛm.
Ottawsk˘ zpravodaj - leden 2008
***

âeská hudba v COC
Thursday, Feb. 21, 2008
12 - 1 p.m.
Artists of the Canadian Opera Company
Ensemble Studio
Liz Upchurch, piano
present

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

Czech Program

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

vedoucí v˘zkumn˘ pracovník a pﬁedseda
ﬁídícího a dozorãího v˘boru CERGE-EI,
profesor ekonomie, obchodu a
hospodáﬁské politiky na Michiganské
univerzitû, je poradcem mezinárodních
institucí, vlád a velk˘ch podnikÛ.
Spolupracoval s vrcholn˘mi politiky v‰ech

2008 marks an interesting series of milestones in Czech history in which
the number 8 figures prominently, from the foundation the Charles
University (1348) to the political upheavals of 1848, the creation of the
independent republic of Czechoslovakia following the end of World
War II and the collapse of the Austro-Hungarian Empire in 1918, the
German occupation of1938, the revolutions and beginning of the
Communist era in 1948 and the1968 Prague Spring uprisings. The
young artists of the COC Ensemble Studio will present a series of rarely
performed works from these key periods in Czech history.

Petr ChudoÏilov: Chvála totality
Za star˘ch, nenávratnû ztracen˘ch zlat˘ch ãasÛ,
kdy pivo bylo za dvû kaãky a gulá‰ek za pût, jimÏ
dnes nevdûãnû pﬁezdíváme totalita, dokonce i
organizovaná kriminalita vyznaãovala se pﬁívûtivou
a lidskou tváﬁí. Jedna z nejmocnûj‰ích,
nejobávanûj‰ích a nejvyhledávanûj‰ích mafií na
praÏsk˘ch Vinohradech skr˘vala se pod
mírumilovnû nenápadnou firmou ÓPÉBÉHÁ Obvodní podnik bytového hospodáﬁství. V útulnû
zaﬁízené kanceláﬁiãce vytápûné wafkami vÏdy
vzná‰ela se vÛnû ãerstvû umleté kávy a gruzínského
koÀaku, na stolech a policích vedle ‰anonÛ s
nevyﬁízen˘mi úﬁedními akty vr‰ily se aÏ ke stropu
bonboniéry. Mafiánky - ãern˘ obchod s bytov˘m
fondem b˘val feminizován témûﬁ stoprocentnû hezouãké paniãky k nakousnutí tak kolem ãtyﬁicítky,
odívaly se do nejkvalitnûj‰ího tuzexového zboÏí.
Rády pochutnávaly si na uheráku, páreãcích a
ãokoládû. Nebyly zlé, ‰kodily jenom v nejnutnûj‰ím
pﬁípadû, dokonce mi nûkolikrát pﬁipadalo, Ïe jsou
‰Èastny, kdyÏ mohou vyhovût, akorát na nich ãlovûk
nesmûl chtít víc, neÏ odpovídalo jeho vlastní kapse.
“Lékaﬁ, ﬁíkáte?” bzuãela paní Janiãka spokojenû na
uvítanou, “pojìté dál, pane doktore!” Systém byl
vypracován tak dokonale, Ïe uÏ jenom podle doby,
jiÏ ãlovûk musel strávit s ostatními Ïadateli v
ãekárnû, bylo moÏno dosti pﬁesnû urãit, zda se
jedná o taxikáﬁe, ãí‰níka anebo neuÏiteãného
dÛchodce bez penûz a vlivn˘ch známostí. “Noãní
hlídaã? Hm. Vona vás udûlá Jaru‰ka, zeptejte se
pﬁí‰tí pátek!” bylo mi ﬁeãeno pﬁi iniciaãním rituálu,
kdyÏ jsem se pﬁistûhoval na Královské Vinohrady,
KdyÏ se chtûlo, aby se vidûlo, nemuselo vÏdycky
bejt zle. Okna nezasklíváme! stálo sice na dveﬁích
sklenáﬁské provozovny ÓPÉBÉHÁ vedle
vinohradské trÏnice, ale kdyÏ jeden umûl v
pﬁíhodnou chvíli zﬁetelnû, av‰ak nevtíravû za‰ustit
dvacetikorunou, sklenáﬁi bez otálení pﬁekonali
vlastní meze. Právû tak elektrikáﬁi, instalatéﬁi,

kladeãi lino, obkladaãi, zedníci a zástupci mnoha
nejrÛznûj‰ích profesí, v nichÏ bylo dovoleno páchat
trestnou ãinnost, odvedli ukázku svého ﬁemesla v
nejdokonalej‰í formû, lesku a kráse, jestliÏe se
nájemník nebál sáhnout do penûÏenky. Kdo na to
mûl, tomu udûlali tﬁeba i pravou parketovou
podlahu. Za komunistÛ byl pracující ﬁemeslník
ctûn a váÏen, a je‰tû dostal nahoru svaãinku. Kdo
pracovat nechtûl, taky se nemûl nûjak zvlá‰t moc
‰patnû, dostalo se na v‰echny. Ani my nájemníci
jsme za totality nemuseli Ïivoﬁit - za tﬁípokojov˘
byt druhé kategorie v centru Prahy platil jsem
základní nájemné nûjak˘ch mizern˘ch devadesát
korun a z platu noãního hlídaãe, kde jsem se vûru
nepﬁetrh’ mi tak zbylo cel˘ch devût stovek. Národe,
probuì se!
V tváﬁi dne‰ního obchodníka se stﬁechami nad
hlavou bychom lidské rysy hledali marnû. Vytratila
se vÛnû uheráãku a gruzínského koÀaku, vrásãitá
Janiãka investovala své celoÏivotní nakradené
úspory do úplatku a ‰Èastnû nastûhovala se do
apartmá v domovû dÛchodcÛ. Kdyby bylo po mém,
nechal bych ji tam za trest bydlet v jednom pokoji
spoleãnû s Jaru‰kou. Noví majitelé domÛ, anebo ti,
jimÏ se domy po pÛlstoletí v restitucích vrátily
zpátky do rodinného drÏení, neprojevují Ïádn˘
vût‰í smysl pro uchování zaveden˘ch pravidel
ctihodné národní hry. Mluví o trÏním nájemném,
nespokojí se s návratem penûz, které investovali do
údrÏby, potaÏmu koupi domu, ale vydﬁidu‰sky by
si je chtûli zúroãit, podobnû jako ti, kdo svou
movitost mají uloÏenou v bance. PÛjde-li to takhle
dál, majitelé domÛ budou brzy mít stejná práva
jako nájemníci! Stanislav Kﬁeãek, advokát chud˘ch,
bude pﬁed soudním dvorem pro lidská práva ve
·trasburku ukﬁiãen, zatímco pﬁivandrovalému
cizáku Girolamo Giormani, národnímu ‰kÛdci, dají
prachy. Tady pomÛÏe snad uÏ jenom Îelezn˘.
Psáno pro âRO 6. Oti‰tûno s vûdomím autora.
***
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V˘stava
ke 40 letÛm K 231

âesk˘ ACAT informuje leden 2008
VáÏení ãlenové a pﬁíznivci hnutí ACAT,
dal‰í dopis, kter˘ Vám nabízíme k
podpisování a jako námût pro pﬁímluvné
modlitby, je adresován ministru
spravedlnosti afrického státu Burundi,
zemû která v letech 1993 - 2003 pro‰la
obãanskou válkou a stále trpí jejími
následky. Dochází nadále k beztrestnému
násilí, pachateli jsou ãasto pﬁíslu‰níci
poﬁádkov˘ch jednotek ãi vojska, a obûti
se obávají hlásit trestné ãiny úﬁadÛm.
Zkrácen˘ obsah dopisu v ãe‰tinû: Pane
ministﬁe, nevládní organizace ACAT,
KﬁesÈané proti muãení, která má poradní
statut v Organizaci spojen˘ch národÛ a
statut pozorovatele v Africké komisi pro
lidská práva, mû upozornila na otﬁesné
postavení Ïen a dívek ve Va‰í zemi, které
se staly obûtí násilí. Od konce obãanské
války potvrzuje ﬁada svûdectví, Ïe poãet
znásilnûní alarmujícím zpÛsobem stoupá
a obûti se nemohou dovolat spravedlnosti
a od‰kodnûní. Podle zpráv nevládní
organizace Lékaﬁi bez hranic se obûtí
znásilnûní velmi ãasto stávají neplnoleté
dívky (60%). Va‰e úﬁady jsou neãinné a
pﬁihlíÏejí tomu, Ïe obûti b˘vají vystaveny
dal‰ím represím a sociálnímu vylouãení.
Îádám, aby burundská vláda jasnû a
veﬁejnû odsoudila násilí páchané na
Ïenách, aby provedla opatﬁení smûﬁující
ke zmûnû chování a praktik policie a
justice, aby v celé zemi, vãetnû
zemûdûlsk˘ch oblastí, zahájila ve
spolupráci se specializovan˘mi
nevládními organizacemi program
poskytování ochrany obûtem znásilnûní.

V nedûli 30. bﬁezna 2008 se uskuteãní v
Praze na Îofínû slavnostní setkání
politick˘ch vûzÀÛ, pﬁi pﬁíleÏitosti 40. v˘roãí
prvního veﬁejného vystoupení “b˘val˘ch
lidí” v âeskoslovensku (31.3.1968). K
tomuto v˘roãí pﬁipravil Ústav pro studium
totalitních reÏimÛ ve spolupráci a Ústavem
pro soudobé dûjiny AV âR, v. v. i. a
Konfederací politick˘ch vûzÀÛ âR a
Muzea tﬁetího odboje v Pﬁíbrami v˘stavu
“...aby se to uÏ neopakovalo” (autory
(Petr BlaÏek, Tomá‰ Bursík, Jiﬁí Hoppe a
Josef Halla). Ta bude zamûﬁena na
existenci Klubu K 231, organizací
politick˘ch vûzÀÛ v exilu a po roce 1989
i v ãesk˘ch zemích a na Slovensku,
dotkne se i fenoménu tﬁetího
(protikomunistického) odboje, nûkter˘ch
jeho osobností, rehabilitace a snahy o
zmírnûní nûkter˘ch kﬁivd zpÛsoben˘ch
komunistic˘m reÏimem. Nebudou chybût
ani faksimile dokumentÛ, fotografie,
zvukov˘ záznam z mítinku pﬁed 40 lety,
filmové dokumenty, nebo pﬁedmûty
sbírkové povahy. VernisáÏ probûhne na
Îofínû (pouze v rámci mítinku KPV âR,
vstup na pozvánky), den poté v prostorách
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v
Praze (kde ji lze v dubnu 2008 volnû
nav‰tívit).
Více
informací
na
www.ustrcr.cz nebo www.kpv-cr.cz.
V pﬁípadû podrobnûj‰ích informací, nebo
ochoty poskytnout, zapÛjãit ãi darovat
své vzpomínky, dokumenty nebo
pﬁedmûty sbírkové povahy se obraÈte na
Ústav pro studium totalitních reÏimÛ,
Havelkova 2, 130 00 Praha 3, nebo na
autora tûchto ﬁádkÛ
(josef.halla@email.cz).
jh
Dopis je velmi zdvoﬁil˘. AÈ uÏ jej
***
podepsan˘ ode‰lete na na‰i adresu, nebo
pﬁímo do Burundi, za ãesk˘ ACAT Vám
dûkuji. Více informací v angliãtinû a
francouz‰tinû najdete na www.fiacat.org.
S pozdravem Monika Îárská
ACAT, Pohoﬁelec 26, 118 00 Praha 1, tel:
220 515 407,
mail: acatpraha@seznam.cz
www.acat.ecn.cz a
http://benesov.evangnet.cz
***
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,93 CDN $
4,56 CDN $
16,86 Kã
21,93 SK
1,02 CDN $
1,54 CDN $

Toronto Star - 24. 1. 2008

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

17,41 Kã
26,06 Kã
75,22 Kã
17,44 Kã

âNB - 24. 1. 2008

·alom

Úrad pre Slovákov Ïijúcich v zahraniãí v
spolupráci s Kanadskou základinou pre
umenie a divadlo, Divadlom poézie v
Toronte a Múzeom Ïidovskej kultúry v
Bratislave pripravuje vo ‰tvrtok 31.
januára 2008 o 17.00 hodine v Zichyho
paláci na Ventúrskej ulici 9 v Bratislave
uvedenie knihy Shalom, ktorá je v˘berom
z tvorby Ïidovsk˘ch autorov slovenského
pôvodu.
Na podujatí sa osobne zúãastní
zostavovateº publikácie reverend Du‰an
Tóth a jeho manÏelka Valéria Tóthová,
ktorá je zároveÀ predsedníãkou
Kanadskej základiny pre umenie a divadlo
v kanadskom Toronte.
Recenziu knihy preãíta literárny vedec
Milan Richter. V kultúrnom programe
vystúpi klaviristka Natália ·kljarenko a
speváci Ervín Schönhauser a Mária
Repková. Básne z rovnomennej knihy
zarecitujú Franti‰ek Kovár, Mária
Maãáková-Breinerová a Eja Breierová.
Program bude moderovaÈ riaditeº Múzea
Ïidovskej kultúry v Bratislave Pavol
Me‰Èan.
e-mail
***

Zlatý Bažant v obchodoch LCBO!
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âeská a slovenská televize
na internetu!

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí
premierovû komedii reÏisérky Karin
Babinské

January 31, 2008

Kdo ãte knihu, zmen‰í tíhu
Vãera jsme doãetli knihu, dnes jsem ji
pÛjãil ZdeÀkovi. Cel˘ prosinec, medle od
Mikulá‰e, Zdenûk loudil v˘pÛjãku; od
Silvestra pyskoval, Ïe ãteme tûch 500
stránek slimáãím tempem. Pochopitelnû
mne jeho loudûní tû‰ilo - ãtenáﬁ má rád
ãtenáﬁe! - a jeho netrpûlivost jsem pepﬁil
emailováním vybran˘ch my‰lenek ze
skvostné Korespondence Voskovce a
Wericha.
Vãera jsem ZdeÀkovi emailoval poslední
my‰lenku z posledního dopisu Voskovce
v prosinci roku 1968: KdyÏ ãlovûk
koneãnû moudﬁí, uÏ mu troubí veãerka.
Zdenûk si hned chtûl pro Knihu pﬁijet,
ale dal se pﬁemluvit na besedu i kafe
dnes popoledni. Netrpûlivost je kouzelná;
mám rád lidi, co se o nûco zajímají,
hlavnû o to, ãím jsem zaujat já.
Zdenûk uÏ sedûl u kafe v kavárnû
Books&Beans; abych ho pozlobil, podal
jsem mu igelitku s knihou a ode‰el jsem
si um˘t ruce. KdyÏ jsem se vrátil, Zdenûk
na mne hledûl zlostn˘m okem a ﬁekl mezi
zuby: „Cos mi to pﬁines?“ a hodil mi knihu
pﬁes stÛl.
„Sorry,“ ﬁekl jsem a sáhnul do batÛÏku
pro Korespondenci Voskovce a Wericha.
Bylo vidût, jak se ZdeÀkovi ulevilo, a Ïe
jsem ho pár minut potrápil úmyslnou
zámûnou. Hned zaãal v knize listovat a
kdybych teì ode‰el, snad by to uvítal.
První díl Korespondence byl
fenomenální, ﬁekl mi Zdenûk, kdyÏ na
podzim knihu pﬁeãetl a bedlivû mne
vysl˘chal, mám-li zasichrovanou brzkou
zásilku druhého dílu.
VyloÏil jsem mu detailnû, Ïe mám v
Ostravû vzácného dobrodince…
„Dobrodûlce,“ opravil mne Zdenûk, a Ïe
knihu do Vánoc obdrÏím po‰tou ihned jak
vyjde. KdyÏ jsem dodal, Ïe dobrodûlec je
Ïena, Zdenûk se rozsvítil, protoÏe tvrdí,
Ïe Ïeny jsou tisíckrát spolehlivûj‰í v plnûní
slibÛ neÏ chlapi. „Proã by to tak bylo?“
vyzvídal jsem a Zdenûk to vyslovil
jednodu‰e: „Dûcka se slibu nenaÏerou!
A to kaÏdá poﬁádná Ïenská ví, a podle
toho se chová.“

PUSINKY
roadmovie o tﬁech dívkách, které se nedostaly na vysokou
a tak si vymyslely supercestu do Holandska - pracovat
na farmû, louky, krávy, a krásn˘ Ïivot pﬁi cesatování.
V‰ecko je v‰ak hroznû zamotane a nakonec to dopadne jinak.
Dále uvádíme filmy:
·KODNÁ - napínavé vy‰etﬁování vraÏdy v sázkové kanceláﬁi
HODINA KLAVÍRU - film s B.Polívkou a P.Li‰kou
CESTA DO VÍDNù A ZPÁTKY - komedie o setkání s b˘valou láskou
Krátké komedie s oblíben˘m hercem Miroslavem Donutilem
v programech
3 + 1 S MIROSLAVEM DONUTILEM NA RÒZNÁ TÉMATA
a poslední ãást pãíbûhÛ lidí, kteﬁí utikali za svobodou
P¤ÍBùHY ÎELEZNÉ OPONY 31 - 39
A nakonec oznamujeme radostnou zprávu pro ty, kteﬁí mají rádí star‰í televizní
seriály, uvádíme následující ve v˘borné obrazové a zvukové kvalitû:
ARABELA 1 - 13 (1977)
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA 1 - 8 (1971)
CHALUPÁ¤I 1 - 13 (1975)
NÁV·TùVNÍCI 1 - 15 (1983)
VyÏádejte si bliÏ‰í informace.
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

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

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@videoelcanada.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com

V+W

Pozdûji mi Zdenûk pﬁinesl nûkolik
recenzí knihy Korespondence z ãeského
tisku, a s uchechtnutím poznamenal, Ïe
Ïádn˘ z recenzentÛ se nezmínil o tom,
jak˘m ukotvením v Ïivotû Wericha byla
jeho Zdeniãka, ani o v˘znamu Ïensk˘ch
v existenci Voskovce.
Zdenûk s povzdechem zavﬁel knihu, a
zeptal se: „Chápe‰, jak unikátní je tato
Korespondence?“
Nepochopil jsem, co má na mysli, a
Zdenûk pokraãoval: „Takové knihy uÏ
nebudou…“
„Co to povídá‰, ﬁekl jsem, „lidi poﬁád
pí‰ou…“
„Schovává‰ e-maily, ty vole?“
A náhle mi do‰lo, Ïe elektronickou
korespondenci nikdo neukládá do
sloÏky…
„KdyÏ jsem v sedmdesát˘ch letech pﬁijel

do Kanady, korespondoval jsem
intenzívnû s pomocí po‰tovní sluÏby;
dopisy, které jsem dostal, jsem ukládal
do krabic, mám jich pût nebo ‰est.
Poãátkem devadesát˘ch let se objevil
fax a to byl, paneãku, poÏitek, kdyÏ jsem
faxoval nûjak˘ tlach a druh˘ den mi z faxu
vylezla odpovûì; ta rychlost byla
fascinující, faxy jsem zakládal do sloÏky
a jako ouﬁada a poﬁádkumilovn˘ ãlovûk,
jsem mûl v korespondenci poﬁádek.“
„Já taky,“ pípnul jsem do proslovu
ZdeÀkovi. „Pﬁed pár léty mi umﬁel
kamarád a skvûl˘ korespondent, a já
jsem na jeho tryznu proãítal jeho dopisy…“
„Vzpomíná‰, jak se zaãínalo emejlovat?
Technologie umoÏnila vésti konverzaci
na dálku. Leã tehdy jsem postﬁehnul, Ïe
jak pﬁibylo rychlosti, zaãalo ub˘vat
odstavcÛ a slov.“
„Asi jako rychlou jízdou po dálnici
nevidíme mnoho podél cesty,“ vpadl jsem
do v˘kladu.
„Nûjak tak,“ k˘vnul hlavou Zdenûk,
„nástroje komunikace se zdokonalily,
obsah nikoliv. Tvrdím, Ïe technice jsme
obûtovali na‰i du‰i a emailování se stává
bezduché.“
Kdybychom sedûli venku, soudím, Ïe
by si Zdenûk odplivnul, jak ãiní, kdyÏ je
zhnusen˘.
„A coÏ teprve SKYPE-ování,“ ﬁekl jsem
horlivû, abychom neopomnûli vrcholn˘
zázrak personální komunikace, ve které
zamy‰lení a rozepsání my‰lenky zanikly
úplnû.
„Ano,“ vzdychnul Zdenûk, „skypování je
definitivní
konec
rozumné
korespondence, to jsou jen vzkazy anebo
v˘kﬁiky z tichého zoufalství, které se
nevyh˘bá nikomu a souÏí kaÏdého.“
„V‰imnul sis, jak rychle jsme odhodili
korespondenci psanou na papíﬁe ve
prospûch digitálních slov? Copak jsme
nevidûli, Ïe konãí pﬁem˘‰lení a zaãíná
prázdné sdûlování?“
„Proã je tolik nov˘ch vûcí hor‰ích neÏ
byly ty staré?“ zakvílel Zdenûk a dopil
kafe.
Sedûli jsme a mlãeli na stejné téma, Ïe
kniha Korespondence Voskovce a
Wericha je konec epochy korespondence
a v‰echny dal‰í knihy korespondence
budou jen staré a je‰tû star‰í.
Zdenûk má sklon k pesimismu ve vûci
pokroku; já sleduji pokrok jako experiment
ãi expedici do neznáma; a uÏ jsem se
mnohokrát pﬁesvûdãil, Ïe cingrlátka
zanikají stejnû rychle jako vznikají, a jen
solidní vûci trvají.
A jestliÏe korespondence je poãínání
libé pro více lidí, pak návrat ke
korespondování není ve hvûzdách, ale u
stolu, kde nûkdo pﬁem˘‰lí a pí‰e dopis
nûkomu, koho má rád.
CoÏpak se dá napsat milostné vyznání
SKYPE-m nebo emejlem?
P.S. Tﬁetí díl Korespondence Voskovce
a Wericha má vyjít pﬁed prázdninami
2008.
Ross Firla-Sudbury
***—-

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
25.1.2008 v 13:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
14.2.2008
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Mraky (z) automobilÛ
Není to tak dávno, kdy mezi hlavní
mediální témata patﬁila obava z pﬁelidnûní
planety. Aktuální námût dne‰ka mÛÏeme
klidnû
pﬁeladit
na
téma
„pﬁeautomobilování planety“.
Je tomu skuteãnû tak? Máme si dûlat
dal‰í vrásky? VÏdyÈ Zemû je veliká a
místa je tu dost, jak se zpívá ve známé
písni. A idealistick˘ optimista by je‰tû
dodal, Ïe lidé si vÏdycky nûjak poradí.
NuÏe pohleìme na nejhustûji osídlené
aglomerace. Od bohaté Kalifornie, pﬁes
vyspûlou Evropu aÏ po ãínská a indická
velkomûsta: Ovzdu‰í více ãi ménû
nasycené smogem, tisíce aut
pohybujících se rychlostí pﬁiotráveného
cyklisty, dopravní provoz na hranici
kolapsu ochromující Ïivot mûst. A
houstnoucí doprava se net˘ká jen velk˘ch
sídel, rozlévá se i do jejich okolí, a pak dál
a dál do krajiny.
Automobil je totiÏ velice zvlá‰tní
komodita. Na rozdíl tﬁeba od praãek,
televizí, mobilÛ ãi bazénÛ. JiÏ ze své
podstaty se neváÏe na teritorium
vlastníka. Naopak. Základní podmínkou
pouÏívání automobilu je existence
dopravní infrastruktury, tedy vyuÏívání
veﬁejného prostoru. Pﬁes v‰echny
v˘hody, které tento dopravní prostﬁedek
lidem pﬁiná‰í, je potﬁeba i vidût, Ïe
produkuje emise jedovat˘ch látek, jakoÏ
i skleníkov˘ch plynÛ a hluku. Pro úplnost
dodejme, Ïe je to prostﬁedek zpÛsobující
ãasto zranûní (20-50 miliónÛ lidí roãnû) a
smrt lidí (1,2 miliónu roãnû) i zvíﬁat. A
odhad roãních ‰kod v dÛsledku silniãních
dopravních nehod ãiní 518 miliard dolarÛ.
Zkrátka pouÏívání automobilu není vûc
soukromá. RovnûÏ jeho v˘roba i likvidace,
kromû toho, Ïe poskytuje mnoha lidem
práci, ovlivÀuje kvalitu Ïivotního prostﬁedí
a nese sebou nemalá ekologická rizika.
Obecnû nejvût‰í potíÏe s rÛstem poãtu
automobilÛ mají mûsta. Ta tvoﬁí právû
ona úzká hrdla. Není tudíÏ divu, Ïe jsme
svûdky
jejich
obrann˘ch,
sebezáchovn˘ch reakcí. Z nejznámûj‰ích
pokusÛ zmiÀme zpoplatnûní vjezdu do
center (Lond˘n, Stockholm, nejnovûji
Milán), zavádûní „certifikátu pﬁijatelného
zneãi‰Èovatele“ (Berlín, Kolín n. R.). Ze
svûta známe regulaci v podobû „zelené“
jednou pro sudá, jindy pro lichá ãísla
registraãních znaãek, nebo pro vozidla

obsazená více osobami, atd.
Mûsta se rozpínavému automobilizmu
brání mnohem intenzivnûji a efektivnûji
neÏ státy a kupﬁíkladu Evropská unie. A
to navzdory zavádûní m˘tn˘ch systémÛ,
navzdory zpﬁísÀování emisních limitÛ a
bezpeãnostních standardÛ a navzdory
opakovan˘m sebevûdom˘m politick˘m
proklamacím o nezbytnosti pﬁechodu na
trajektorii udrÏitelné dopravy. Vlády se
dokonce ãasto ocitají pﬁímo na druhé
stranû pomyslné barikády. A to svojí
(nekritickou) podporou automobilového
prÛmyslu a v˘stavbû silniãní
infrastruktury.
Tato druhá strana barikády je
samozﬁejmû vyhrazena automobilkám.
A ty se chovají, jak jinak neÏ, trÏnû. Jejich
heslem je více vyrobit, více prodat… Na
problémy mûst reagují po svém:
konstrukcí nov˘ch, mûstsk˘ch typÛ
vozidel. Bohat˘ sortiment pak nabízí i
vozy terénní, ba i tzv. off roads, které
nepotﬁebují ani silnice. Tím se problém s
automobily roz‰iﬁuje i na správu volné
krajiny a ochranu pﬁírody.
V souãasné dobû jsme svûdky zv˘‰ené
expanze automobilek vyspûl˘ch zemí do
teritorií tzv. tﬁetího svûta, kde cítí obrovsk˘
budoucí trh. ZákazníkÛ laãn˘ch po euroamerickém Ïivotním stylu je tu
nepoãítanû. Jedinou nev˘hodou je jejich
nízká kupní síla. ¤e‰ením je nabízet
automobily co nejjednodu‰‰í, krácené
na bezpeãnostních a proekologick˘ch
prvcích. V˘robce aut asi pﬁíli‰ netrápí ani
nízká úroveÀ silniãní sítû v tûchto zemích.
Jejich marketinková politika v‰ak poãítá
s tím, Ïe státy, regiony a mûsta bující
automobilismus rychle pﬁinutí ke stavbû
nov˘ch silnic, dálnic a k pﬁetváﬁení
mûstsk˘ch sídel podle potﬁeb
automobilové dopravy. Co to pﬁinese
obyvatelÛm takového Dillí ãi Bombaje,
kteﬁí se jiÏ dávno dusí v husté atmosféﬁe
jedovat˘ch v˘fukov˘ch plynÛ, není tûÏké
uhádnout. Samozﬁejmû jim mÛÏeme,
coby vyspûlej‰í ãást svûta, doporuãit
uÏívání vitamínÛ, budování kyslíkov˘ch

závislosti na‰eho hospodáﬁství na tomto
prÛmyslovém odvûtví. KaÏdá krize
spojená s ropou a automobilov˘m
businessem nás jiÏ od jisté doby nemÛÏe
nechávat chladn˘mi. Otázek, tﬁebaÏe
kacíﬁsky netrÏních, se v‰ak nabízí daleko
více. Tak tﬁeba, kam se ty mraky aut
vlastnû rozpt˘lí? Anebo je‰tû lépe, jak˘
tam v tom ob‰Èastnûném místû na‰í
modré, ãi chcete-li zelené planety, vlastnû
vyvolají klima?
Miroslav Petr, leden 2008
Mal˘ pﬁíspûvek do velké besídky STUÎ
na téma automobilov˘ prÛmysl a dÛsledky
jeho expanze.
Zdroje: SdruÏení automobilového
prÛmyslu, tiskové informace; WHO, World
report on road traffic injury prevention z r.
2004.
***

Staropramen
v západním Torontu!

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

 TCT

Kalendáfi
9.2. (so) 20:00
·ibﬁinky Sokol Montreal
90 Roosevelt Ave, Town of Mount Royal
***
11.2. (po) 19:30
Boni Pueri
Kostel sv. Václava
***
15. 2. (pá)
Fairmont Royal York Hotel
Black Tie Gala
The Eight Ball
***
21.2. (ãt) 12:00
âeská hudba v COC
***
23.12. (so) 19:00
Vepﬁové hody
a Velk˘ taneãní mejdan
âSSK Ottawa
V sále Royal Canadian Legion
391 Richmond Rd. Ottawa
***
2. 3. (so) 14:30
77. valná hromada Sokola
Kostel sv. Václava
***
9. 3. (ne) 11:30
Velikonoãní trhy
Kostel sv. Václava

stanic nebo ozdravné pobyty na horách.
Tedy dokud tam ona automobilová vlna
také nedorazí.
Malá âeská republika se v produkci
osobních ãtyﬁkolov˘ch vehiklÛ Ïene se
státní podporou smûle k vy‰‰ím metám.
Na obzoru je jiÏ kóta milión vyroben˘ch
kusÛ za jedin˘ rok (loni 932 tisíc). O tom,
Ïe nejde o Ïádn˘ definitivní vrchol svûdãí
plány ·kodovky se sv˘m závodem ve
Vrchlabí. JiÏ pouh˘ tento provoz má od
roku 2010 chrlit celou tisícovku autíãek
dennû. A po „zajetí“ No‰ovického
Hyundaje se bude moci âesko, coby
automobilová velmoc, pr˘ pochlubit
v˘konem ãítajícím bratru 1,6 miliónÛ
ãerstvû nabl˘skan˘ch exempláﬁÛ za rok.
A jelikoÏ podíl automobilového prÛmyslu
a jeho dodavatelÛ v ãeské ekonomice
stále roste, nab˘vá na váze i otázka

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


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

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



✈



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

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

TORONTO • PRAHA • OTTAWA • MONTRÉAL • BUFFALO • CHICAGO • ATLANTA
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Eda Vokurka na Druhém festivalu Mene Tekel

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

V novom roku 2008 veºa lásky, poÏehnanaia, ‰tastia a
úspechov v práci
a v osobnom Ïivote ãitateºom Satellitu
Ïelá

Luba Henderson

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

Od 25. února do 2. bﬁezna se koná v Praze 2. roãník festivalu Mene Tekel, kter˘ se
zab˘vá lidsk˘mi právy. Leto‰ní festival pﬁipadl na t˘den, kdy si budeme pﬁipomínat
‰edesáté v˘roãí únorového puãe. Nad festivalem pﬁevzaly patronát i pﬁední osobnosti
veﬁejného Ïivota jako praÏsk˘ primator MUDr. Pavel Bém, pﬁedseda senátu MUDr.
Pﬁemysl Sobotka a svûtící biskup Václav Mal˘. Posláním festivalu je umûlecká
reflexe v˘tvarn˘m umûním, hudbou a literaturou. Dne 27. února 2008 od 15,00 do
18,00 hod. vystoupí v Mûstské knihovûn i Eda Vokurka. Bude to v programu pro
nej‰ir‰í veﬁejnost „Krajané“ a „Slavné útûky do exilu“ uvedené propagandistick˘m
filmem své doby /Únos - film z r. 1952, reÏie J. Kádár, E. Klos/. Kolokviem provází
historik PhDr. T. Grulich a PhDr. Stanislav Brouãek, CSc., Etnologick˘ ústav AV
âR, za pﬁítomnosti TV Kanada - NOVÁ VISE. Host kolokvia - Ed Vokurka,
âechokanaìan, houslov˘ virtuos a jazzmen.

Prohlá‰ení âSSK k návrhu 57 poslancÛ âSSD
Ottawa, 20. ledna 2008
Skupina 57 poslancÛ âSSD, zastoupená poslancem ZdeÀkem Jiãínsk˘m, podala Ústavnímu
soudu Návrh na zru‰ení zákona ã. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních reÏimÛ a o
Archivu bezpeãnostních sloÏek. Skupina poslancÛ âSSD podala návrh pﬁesto, Ïe mûla moÏnost
návrh zákona pﬁed pﬁijetím diskutovat ve Snûmovnû, kde se o zákonû hlasovalo.
âSSK naprosto nesouhlasí s argumenty poslancÛ âSSD, kteﬁí sv˘m návrhem prokazují KSâM
velkou sluÏbu, kterou doufají, Ïe se jim s vdûkem navrátí v podobû podpory nereformované
KSâM, bez které by ve volbách nemûli nejmen‰í ‰anci na úspûch.
Rádi bychom âSSD pﬁipomnûli nûkolik skuteãností:
•
byla to KSâ, která po roce 1948 absorbovala a zlikvidovala âSSD. To je skuteãnost, kterou
si pamatuje velmi dobﬁe Zdenûk Jiãinsk˘, a kterou by nemûli mlad‰í ãlenové âSSD zapomenout.
•
zákonem 198/1993 Sb. ze dne 9. 7. 1993 o protiprávnosti komunistického reÏimu a odporu
proti nûmu se “Parlament usnesl na tomto zákonû âeské republiky: Vûdom si povinnosti svobodnû
zvoleného parlamentu vyrovnat se s komunistick˘m reÏimem, Parlament konstatuje, Ïe
Komunistická strana âeskoslovenska, její vedení i ãlenové jsou odpovûdni za zpÛsob vlády v na‰í
zemi v letech 1948 - 1989, a to zejména za programové niãení tradiãních hodnot evropské
civilizace, za vûdomé poru‰ování lidsk˘ch práv a svobod, za morální a hospodáﬁsk˘ úpadek
provázen˘ justiãními zloãiny a terorem proti nositelÛm odli‰n˘ch názorÛ, nahrazením fungujícího
trÏního hospodáﬁství direktivním ﬁízením, destrukcí tradiãních principÛ vlastnického práva,
zneuÏíváním v˘chovy, vzdûlávání, vûdy a kultury k politick˘m a ideologick˘m úãelÛm,
bezohledn˘m niãením pﬁírody, a prohla‰uje, Ïe ve své dal‰í ãinnosti bude vycházet z tohoto
zákona.” (konec citace). Skuteãností je, Ïe návrh âSSD je v rozporu s tímto zákonem, kter˘m se
nehodlá ﬁídit, nemluvû o KSâM, která se nevzdala zprofanovaného jména a radikálnû nepﬁeru‰ila
odkaz na svoji minulost.
•
poslanci âSSD argumentují, Ïe Ústav ohrozí svobodné bádání. Naopak, Ústav umoÏní
badatelÛm vyuÏívat sluÏeb Ústavu, ale zároveÀ zákon pﬁedpokládá, Ïe se na práci Ústavu nebudou
podílet souãasní ãi b˘valí ãlenové KSâM (KSâ), kteﬁí jsou sv˘m ideologick˘m my‰lením
pﬁedpojati a práci Ústavu by nepochybnû torpedovali a ohrozili.
•
kdo by pochyboval o rovnítku mezi nacismem a komunismem, mohl se zúãastnit koncem
minulého roku 75. v˘roãí smutné vzpomínky v kanadském Parlamentu na ukrajinsk˘ hladomor.
Na Ukrajinû bylo komunisty vyhladovûno a zabito na sedm miliónÛ lidí. V âeskoslovensku za
války to dûlali Nûmci, ale po roce 1948, popravovali, vûznili a niãili charaktery obãanÛ na‰i
komunisté.
•
celé období 1948 - 1989 (s pﬁedehrou Ko‰ického vládního programu se sovûtskou konzultací)
bylo prokazatelnû totalitní a ﬁízení KSâ bylo pod kontrolou sovûtsk˘ch orgánÛ. Také “nejlep‰í”
rok 1968 byl totalitní: ve vûzení byli politiãtí vûzni (viz spisovatel Jan Bene‰), nebyla moÏnost
svobodn˘ch voleb, vznikající organizace, jako âSSD nebo KAN, nikdy nedostaly povolení k plné
politické ãinnosti. Mnoho ãlenÛ ÚV KSâ, kteﬁí pﬁipravili s pomocí StB sovûtskou invazi, bylo
totalitnû dogmaticky zamûﬁeno. Nemilosrdné období okupace a normalizace, které následovalo,
bylo obdobím niãení charakterÛ, politické prostituce. Tato situace pokraãovala aÏ do konce roku
1989.
Dokud KSâM nezmûní své zkorumpované jméno jako pokraãovatelka pﬁedsametové KSâ a plnû
se nezﬁekne svého dûdictví vãetnû pﬁedsedy a nûkter˘ch sv˘ch ãlenÛ pochybné minulosti, do té
doby nebude vnímána jako aspirující na demokratické principy. Argumentace âSSD, suplující za
KSâM, je trapná, nedÛvûryhodná a dokazuje, Ïe âSSD zapomíná na svoji historii.
Pokud se âeská republika nezbaví své minulosti, jakou pﬁedstavuje pﬁeÏívající KSâM a s ní
kolaborující âSSD, a nebude reagovat na stíÏnosti Spojen˘ch národÛ, do té doby nebude
opravdovou demokracií.
Ústav pro studium totalitních reÏimÛ je pro âeskou republiku velmi dÛleÏitou institucí, mÛÏe jí
b˘t velkou oporou k dosaÏení plné demokracie.
Pokud mají ãlenové âSSD ãisté svûdomí, nemûli by se existence Ústavu, jeho poslání a ãinnosti
obávat a nemûli by zru‰ení zákona ã. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních reÏimÛ a o
Archivu bezpeãnostních sloÏek navrhovat.
Dr. Gustav Plíva, v.r.-pﬁedseda
Milo‰ ·uchma, v.r. - místopﬁedseda
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âas jsou peníze (?)
Pravdûpodobnû nejnotoriãtûj‰í axiom kapitalistické, v˘konné, prosperující spoleãnosti a
tûch, kteﬁí v ní Ïijí. K tomu si dovolím ﬁíci: Je to ãas, kter˘ se nedá vydûlat. Peníze ano.
SnaÏím se tohle mít na pamûti a snad proto jsem povaÏován za ãlovûka, kter˘ niãeho
nedosáhl, kter˘ to tzv. nikam nedotáhnul. Nûkdy se v duchu ptám, kam bych to vlastnû chtûl
nebo mûl dotáhnout? Nestaãí, snad, Ïe neÏebrám (zatím) v nûkterém stﬁedu kanadského
nebo amerického mûsta, Ïe nesedím ve vûzení? Îe mám co jíst a stﬁechu nad hlavou,
automobil, kter˘ v této zemi je bezmála nezbytn˘?
Takovéto my‰lenky nejãastûji mne napadají právû v ãase, kter˘ nedávno uplynul. O
vánocích. Ale i jindy. Co vlastnû ãlovûk (chce se mi ﬁíci normální, ale to by mohlo b˘t
zavádûjící) potﬁebuje ke své spokojenosti? A právû odpovûì na tuto otázku otevírá onu
povûstnou Pandoﬁinu skﬁíÀku pﬁípadnû plechovku ãervíãkÛ.
NeboÈ ãlovûk jeden od druhého se li‰í. Nejen vizáÏí a pohlavím, inteligencí, rasou, vyznáním,
bohatstvím nebo chudobou, letorou, poãtem sourozencÛ, poãtem absolvovan˘ch manÏelství,
poãtem vlastnûn˘ch nemovitostí, ãist˘m nebo pln˘m trestním rejstﬁíkem, zálibou v tom ãi
onom ... a zde moÏno je‰tû dlouho pokraãovat…
Já ale chci krátce pojednat o ãase, jeho faktoru a dÛleÏitosti pro ãlovûka Ïijícího ve vyspûlé
spoleãnosti. Na‰i ãerní bratﬁi v Africe mají dozajista jin˘ názor na tento fenomén, na tento
ãtvrt˘ rozmûr v na‰em vnímání, kromû trojrozmûrného prostoru.
Sdûleno rozhlasem, Ïe letos a to je‰tû ve vût‰í míﬁe neÏ kdykoli pﬁedtím, zástupy se
formovaly u obchodních domÛ dlouho pﬁed okamÏikem, kdy Hod BoÏí se promûnil ve
·tûpána, posuzováno na‰í ãeskou myslí. Prosedûly nebo prohnípaly dlouhé hodiny normálnû
urãené ke spánku, aby v ten den, zvan˘ tady Boxing Day (kter˘ mne uÏ mnoho let uvádí do
smutné nálady v souvislosti s ãasem vánoãním) získaly moÏnost vejít první dveﬁmi
velkoobchodu nabízejícího zboÏí za v˘hodnou cenu. MoÏná, Ïe nûkteﬁí z tûch zástupÛ mûli
s sebou pûknou kníÏku a ãetli si v ní. Ale tûch byla, jsem si jist, absolutní men‰ina.
âistû matematicky vzato, pokud by si takov˘ jedinec vynásobil poãet takto stráven˘ch hodin
svojí hodinovou mzdou (za pﬁedpokladu jeho ãi jejího pracovního pomûru), taková figura by
moÏná v nejednom pﬁípadû rovnala se úspoﬁe v nákupu.
A návdavkem mne napadá pomy‰lení na ty zástupy, které se 27.12. navrací do obchodÛ,
kde pﬁed pár dny nakoupily cosi, co je pro nû zcela nepotﬁebné. Mám-li b˘t upﬁímn˘, je mi z
tohoto Boxing dne a pár dnÛ následujících smutno, ba skoro nanic. UÏ pár let si marnû pﬁeji
strávit Vánoce v Praze. Rád bych vûdûl, zda podobn˘ ne‰var uÏ i tam byl pﬁevzat ze Západu.
MÛj odhad je, Ïe byl. Ale snad se mi v brzké dobû podaﬁí zjistit to vlastní zku‰eností.
Ale aby nedo‰lo k nedorozumûní. Není nic ‰patného na tom, zakoupit si pûknou nebo
dokonce potﬁebnou vûc za niÏ‰í cenu. Mám ale zato, Ïe tohle není to nejpﬁesnûj‰í vysvûtlení
pro ono ‰ílení, které vypuká uÏ kdyÏ dohasíná velik˘ svátek ... BoÏí Hod, neboli Christmas Day
v této zemi. To nákupní ‰ílenství chápu jako absolutní devalvaci kﬁesÈanského vánoãního
svátku.
A tu mi v podstatû nûkdy pﬁipadá, Ïe moje nelibost s tím, Ïe politická korektnost promûnila
Vánoce v Prázdniny, je skoro zbyteãná. Spí‰ se mi zdá, Ïe mnoho vûcí a stále ãastûji je tzv.
screwed-up, ﬁeãeno jazykem m˘ch spoluobãanÛ.
Milí ãtenáﬁi, mûjte se dobﬁe.
A pomyslete na neocenitelnou hodnotu ãasu ....
Vladimír Cícha -Vancouver
***
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Zveme vás na v˘stavu

Maria Gabánková
Labyrinth of the heART
Labyrint (svûta a ráj) srdce

V˘bûr obrazÛ z knihy

body broken / body redeemed
která vy‰la koncem minulého roku
v nakladatelství Piquant v Anglii.
Na v˘stavû je i jedineãná kopie obrazu
z Isenheimského oltáﬁe
od Matthiase Grünewalda (235 cm x 270 cm).

Loop Gallery
1174 Queen St. W.
Toronto, Ontario
Tel.: 416/516-2581
Od 12. ledna do 3. února 2008
Otevﬁeno: st.-so: 13:00-17:00, ne: 13:00-16:00.

Photographs For My Dreams
MIND and BODY Clinic-Gallery
2921 Lakeshore Blvd. West, Etobicoke
(na kﬁiÏovatce Islington Avenue a Lakeshore Blvd.)
poﬁádá v˘stavu fotografii tﬁí fotografÛ

Professor Vladimir Kabelik
Mel Borins, MD
and Christine Mika
artists club - ARTICO artists-in-connection
(czech-slovak-canadian artists)
would like to invite you to the opening at Rivoli,
February 10th, 7pm-11:30pm,
czech ARTICO artist

HANA MRÁZOVÁ
presenting collection

Landscape - Seascape
Every second week in month a new artist will present their work for a month

at Rivoli - 334 Queen St. W., Toronto

Next ARTICO artist will show in MARCH 2008:
czech artist
VERA SHIFFNER
love, light, energy
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Za padûlání obrazÛ padly
mírné tresty
Liberec-právo/Jan Chmelíãek-Tﬁi roky
vûzení pro Jana Trojana mlad‰ího,
nûkdej‰ího studenta dûjin umûní, kter˘ u
libereckého malíﬁe objednal padûlání
obrazÛ slavn˘ch ãesk˘ch malíﬁÛ, pﬁedev‰ím
Jana Zrzavého, Vojtûcha Sedláãka a Josefa
âapka.
Dva roky vûzení s ãtyﬁlet˘m odkladem pro
malíﬁe Libora Prá‰ila, kter˘ falza vytvoﬁil a
podepsal jmény slavn˘ch.
Osmnáct mûsícÛ se ãtyﬁlet˘m odkladem
pro Josefa Sedláka, kter˘ Trojanovi opatﬁil
fale‰né doklady o nabytí tûchto obrazÛ.
Takov˘ je vãerej‰í verdikt Krajského soudu
v Brnû, kter˘ od loÀského ﬁíjna rozplétal
dosud pravdûpodobnû nejvût‰í aféru
padûlání obrazÛ v âeské republice, kterou
kriminalisté odhalili v roce 2004.
Bûhem hlavního líãení se soudní síÀ mûnila
v galerii s desítkami obrazÛ, jeÏ slouÏily
jako doliãné pﬁedmûty.
Souãasnû s trojicí odsouzen˘ch byl souzen
také obchodník s obrazy Jan Trojan star‰í,
podle v‰eho hlavní postava obchodu s
variacemi na díla mistrÛ, prodávan˘mi jako
originály. Ten v‰ak bûhem procesu v ﬁíjnu
loÀského roku zemﬁel. Pﬁekupníka Antonína
Bﬁímka, kter˘ obrazy od Jana Trojana
star‰ího vozil do soukrom˘ch galerií a k
dal‰ím zájemcÛm a nabízel je k prodeji,
zprostil soud obÏaloby podle zásady „in
dubio pro reo,“ nemûl totiÏ dost dÛkazního
materiálu k tomu, aby prokázal jeho vinu.
Pﬁi zdÛvodÀování rozsudku si soudce Ale‰
Novotn˘ mohl jen postûÏovat, Ïe soud mÛÏe
posuzovat jen to, co bylo Ïalováno a co je
vymezeno rozsahem stíhání. Proto nemohl
Jana Trojana mlad‰ího odsoudit pro
podvod, ale pouze pro neoprávnûné
zasahování do práv k autorskému dílu stejn˘ trestn˘ ãin, pro jak˘ byl odsouzen
malíﬁ Libor Prá‰il.
Trojan mlad‰í se navíc po celou dobu
procesu snaÏil pﬁesvûdãit soud, Ïe se
nedopustil zámûrného ‰íﬁení padûlkÛ
urãen˘ch k prodeji tﬁetím osobám. Chtûl
pr˘ pouze vytrestat svého otce, s nímÏ mûl
od dûtství neshody.
Chtûl mu jen dokázat, Ïe i jeho - odborníka
deklarujícího naprostou neomylnost - lze
snadno oklamat. To ostatnû tvrdil Jan Trojan
mlad‰í i novináﬁÛm po vynesení rozsudku.
Stejnû jako Ïalobkynû Vladimíra Novotná
si ponechal i on lhÛtu na rozmy‰lenou, zda
podá odvolání.
***

25.1.2008

Palko: Za nevraÏivosÈ voãi
Hedvige môÏe KaliÀák
Bratislava-sme (TASR) - NevraÏivosÈ voãi
neurãenej Hedvige sa dnes vysvetºuje ako
nevraÏivosÈ voãi Hedvige Malinovej.
Spôsobil to minister vnútra Robert KaliÀák,
uviedol dnes na tlaãovej konferencii
poslanec NR SR za KDH Vladimír Palko v
reakcii na disciplinárny postih pre policajta,
ktor˘ nakrútil a zverejnil video z obecnej
strelnice. Na videu bol muÏ, ktor˘ mal
obleãené triãko s nápisom “Polícia” a bolo
poãuÈ v˘kriky “Hedvigu, Hedvigu”.
Podºa exministra vnútra prepusten˘ policajt
veril tomu, ão tvrdil minister KaliÀák, keì
predkladal podºa Palka nepravdivé a
vymyslené dôkazy o tom, Ïe si Hedviga
Malinová svoje napadnutie vymyslela.
“Dotyãn˘ policajt v‰ak nepochopil, Ïe
beztrestne dnes môÏe na Hedvigu strieºaÈ
len minister vnútra,” povedal Palko. ëalej
uviedol, Ïe na zavádzajúce informácie zo
strany Roberta KaliÀáka doplatil obyãajn˘
policajt.
“Minister obrany dnes podal demisiu,
myslím si, Ïe minister vnútra bol na demisiu

zrel‰í,” povedal dnes Palko. “Aj toto je
jedna z vecí, za ktoré by mal odstúpiÈ,”
doplnil.
Palko v‰ak poznamenal, Ïe konanie
policajta, ktor˘ video nakrútil, bolo neetické
a zasluhuje si uloÏenie disciplinárneho
trestu.
Prv˘ policajn˘ viceprezident Michal Kopãík
v stredu informoval, Ïe policajt, ktor˘ natoãil
a zverejnil na internete video zo strelnice,
príde o prácu. “Napriek tomu, Ïe táto udalosÈ
nevykazuje známky trestného ãinu ani
priestupku, uÏ len úãasÈ na tejto súkromnej
akcii je v rozpore s policajnou prísahou.
Tento príslu‰ník naru‰il váÏnosÈ Policajného
zboru a ohrozil dôveru v tento zbor,” povedal
Kopãík. Potvrdil tieÏ, Ïe i‰lo o súkromnú
akciu, ktorá sa odohrala mimo policajn˘ch
objektov.
***
Policajt strieºajúci na “Hedvigu” je
odborník, tvrdí polícia
BRATISLAVA sme (SITA) - Îelezniãn˘
policajt, strieºajúci na figurínu, ktorú
pomenovali “Hedviga”, je mlad˘
inteligentn˘, jazykovo aj odborne zdatn˘,
pre agentúru SITA to povedal hovorca
Îelezniãnej polície (ÎP) Jozef Buransk˘.
Tento muÏ ukonãil policajnú ‰kolu v
Pezinku s v˘born˘m prospechom. V sluÏbe
sa osvedãil a dosahoval v˘borné v˘sledky.
Mlad˘ muÏ bol zaraden˘ v jednom z útvarov
ÎP v Nov˘ch Zámkoch, dodal Buransk˘.
Príslu‰né orgány ÎP uÏ zaãali celú
záleÏitosÈ pre‰etrovaÈ. Ak budú známe
v˘sledky vy‰etrovania, budeme o tom
verejnosÈ informovaÈ. Dovtedy nebudeme
robiÈ Ïiadne unáhlené závery, dodal
Buransk˘.
Amatérske video, na ktorom muÏi v triãkách
s nápisom Polícia strieºajú na terã s
podobizÀou Hedvigy sa na internete objavilo
v septembri 2007. Na jeho existenciu
upozornilo online vydanie denníka SME
tento t˘ÏdeÀ.
Video zo strelnice v obci Zemné pri Nov˘ch
Zámkoch dal na internet in‰pektor
Obvodného oddelenia PZ SR v Nov˘ch
Zámkoch. Minister vnútra Robert KaliÀák
rozhodne v pondelok o tom, ãi tohto policajta
prepustia.
***

Fico: Cirkev matkou,
‰tát otcom
BRATISLAVA-sme/Zuzana UliãianskaPremiér Robert Fico sºúbil, Ïe ani v
prípadnom ìal‰om cykle jeho vlády
nebude otváraÈ otázku financovania
cirkví. Po vãeraj‰om stretnutí cirkevn˘ch
funkcionárov s premiérom to potvrdil
generálny biskup ECAV Milo‰ Klátik.
„Vnímame to ako oficiálne slovo
oficiálneho predstaviteºa ‰tátu,“ povedal
Klátik.
Predseda Konferencie biskupov
Slovenska Franti‰ek Tondra sa koncom
roka v médiách vyjadril, Ïe najlep‰ie by
bolo financovaÈ cirkev cestou tzv.
asignácie ãasti dane. Vãera k tejto téme
len dodal, Ïe pripú‰Èa aj nejak˘ in˘ spôsob
financovania cirkvi, ale e‰te nevie ak˘.
Poãas novoroãného slávnostného obeda
s premiérom sa nijaké konfliktné otázky
neotvárali. „Ak máme vychádzaÈ dobre,
musím niektoré veci odloÏiÈ na in˘ ãas
alebo na neurãit˘ ãas,“ povedal Tondra.
Neupresnil v‰ak, ãi t˘m myslí hlavne
zákon o v˘hrade svedomia.
Fico je pripraven˘ so v‰etk˘mi cirkvami
budovaÈ dobré vzÈahy.
„Väã‰ina obãanov je integrálnou
súãasÈou cirkví. Bol by som veºmi rád, Ïe
ak veriacemu ãloveku je cirkev matkou,
nech ‰tát je v‰etk˘m obãanom otcom,“
povedal premiér.

Kardinál Ján Chryzostom Korec vyjadril
pred Ficom radosÈ, Ïe ‰tát re‰pektuje
vnútornú autonómnosÈ cirkvi. Vyslovil
prianie, aby spolupráca cirkvi a vlády pre
dobro celého národa vydrÏala do konca
vládnutia tejto vlády, ba aj do ìal‰ieho
obdobia.
Aj Fico v prejave zdôraz®æoval
spoluprácu s cirkvou, najmä v sociálnej
oblasti. Tá má podºa neho prednosÈ pred
spoloãensky „neprioritn˘mi“ témami,
ak˘mi sú podºa neho partnerské zväzky
homosexuálov.
„Premiérov postoj nás nijako
neprekvapil,“ reagovala Hana Fábry z
Prvého lesbického zdruÏenia Museion.
PovaÏuje ho u sociálneho demokrata za
„neprijateºn˘“.
Július Koleniã z Iniciatívy InakosÈ
zdôrazÀoval aj po vãeraj‰ku ústretovosÈ
k
registrovan˘m
partnerstvám
podpredsedu vlády Du‰ana âaploviãa.
Aj ten v‰ak vãera zareagoval, Ïe priority
vlády sú inde.
„Îiadne návrhy neprichádzajú do úvahy.
Nerobil by som nieão, ão by mohlo uráÏaÈ
cirkvi,“ povedal âaploviã. Chce len, aby
bola diskusia, ktorá by mala zmeniÈ
prístup väã‰iny.
Hoci ‰védska luteránska cirkev povolila
nedávno cirkevné sobá‰e aj pre osoby
rovnakého pohlavia, na slovensk˘ch
evanjelikov sa gejovia zatiaº spoliehaÈ
nemôÏu. Podºa Klátika má ich cirkev na
toto rovnak˘ názor ako rímskokatolícka.
Tvrdí, Ïe aj v rámci svetového
luteránskeho zväzu je tento názor
väã‰inov˘.
***

Soud zprostil extajemníka
premiérÛ DoleÏela obÏaloby
Praha-právo/Radim Vaculík-Památná vûta
„pût na stole v ãesk˘ch“ neznamená úplatek
pût miliónÛ korun. Vãera to ve svém
rozsudku konstatoval praÏsk˘ mûstsk˘
soud, a proto zprostil obÏaloby z pokusu o
podvod ZdeÀka DoleÏela, nûkdej‰ího
tajemníka soc. dem. premiérÛ Stanislava
Grosse a Jiﬁího Paroubka.
Podle verdiktu se neprokázalo, Ïe by
poÏadoval po polském lobbistovi Jacku
Spyrovi nûjakou finanãní ãástku. Pﬁípad
v‰ak bude mít dohru u vrchního soudu.
Státní zástupkynû na místû podala odvolání.
DoleÏelÛv nûkdej‰í nadﬁízen˘ Paroubek
vãera jako svûdek pﬁi hlavním líãení oznaãil
za strÛjce celé kauzy uprchlého podnikatele
Tomá‰e Pitra, kter˘ pr˘ spolupracoval s
ODS.
Neodpustil si ani dal‰í ostré poznámky na
adresu Pitra. Tvrzení, Ïe je „nepﬁítel státu“,
je podle nûj trefné. Pitr je pr˘ uprchl˘
trestanec, kterého stejnû jako dal‰ího
kontroverzního podnikatele Radovana
Krejãíﬁe vyuÏila ODS k po‰pinûní âSSD.
„Krátce poté, co byla zahájena tato aféra,
jsem se jako tehdej‰í premiér se‰el se ‰éfy
tajn˘ch sluÏeb a ptal se na to. Bylo mi
ﬁeãeno, Ïe Pitr stojí za celou tou akcí jako
organizátor,“ ﬁekl soudu Paroubek s tím, Ïe
v BIS urãitû existují záznamy a hodnocení,
která to potvrzují.
DoleÏela se pak ‰éf âSSD zastal s tím, Ïe
to byl „pﬁíli‰ mal˘ pán“ na to, aby mohl
ovlivnit cokoli kolem jiÏ skonãené privatizace
koncernu Unipetrol, kvÛli které celá aféra
vznikla.
DoleÏel si podle obÏaloby mûl na schÛzce
se Spyrou, nahrávané skrytou kamerou TV
Nova, ﬁíci o 5 miliónÛ. Podvodnû mu pr˘ za
to sliboval, Ïe dostane zpût do hry o
Unipetrol spoleãnost Seta. Ta je spojována
s Pitrem a Spyra mûl za ni lobbovat.
Podle DoleÏelova obhájce ‰lo ale celou
dobu o cílenou provokaci Spyry za asistence
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TV Nova, která pozdûji záznamy ze schÛzek
odvysílala.
Minimálnû urãité povûdomí o dûní v pﬁípadu
pr˘ musel mít i sám Pitr.
TotéÏ pak pﬁi odÛvodÀování rozsudku
pﬁipustil i soud. Podle pﬁedsedy senátu
Kamila Kydalky nelze vylouãit, Ïe Pitr byl
do vûci „zainteresován“.
Soudu se také kromû „ne zcela
vûrohodného“ Spyry nelíbila ani reportáÏ
TV Nova. Pr˘ byla sestﬁíhána a vyznûla
zcela jinak neÏ záznam z pÛvodního
natoãeného materiálu. Tento záznam mûl
pﬁitom senát rovnûÏ k dispozici.
K tomu soud získal i v˘pisy z telefonÛ, ze
kter˘ch vypl˘valo, Ïe si trojice Pitr, Spyra a
redaktor Jan Kroupa ãasto volala v srpnu
2005, kdy schÛzky polského lobbisty s
DoleÏelem probíhaly.
TotéÏ po rozsudku pﬁipomnûl i DoleÏel.
„Redaktor Kroupa ãile spolupracoval s
Pitrem a nehercem Spyrou na velmi
dokonale pﬁipravovaném scénáﬁi, kter˘
po‰kodil ãeskou politiku a ãeské lidi. To je
v‰e, co jsem chtûl ﬁíci, mûjte se krásnû,“
zaznûlo z DoleÏelov˘ch úst. Právu pak
ﬁekl, Ïe nikdy Ïádné peníze neÏádal a Ïe ho
celá kauza velmi po‰kodila.
„Nebylo prokázáno, Ïe by se v˘znamná
ãást toho Ïalovaného skutku stala,“ vysvûtlil
vãerej‰í osvobozující verdikt soudce
Kydalka. DoleÏelovi pﬁitom hrozilo a kvÛli
odvolání Ïalobkynû stále hrozí pût aÏ 12 let
vûzení.
„Domnívám se, Ïe podklady pro rozhodnutí
o vinû byly. Jsou to v˘povûdi svûdkÛ, i kdyÏ
k jejich osobám máme urãité v˘hrady.
Nicménû oni na sv˘ch v˘povûdích setrvali
a myslím si, Ïe by to udûlal i Pitr, pokud by
u soudu vypovídal. Jeho pÛvodní v˘povûì
v podstatû pana obÏalovaného
usvûdãovala,“ ﬁekla novináﬁÛm státní
zástupkynû Radomíra Biolková.
„Já si za v‰ím, co jsem ﬁekl dﬁíve, stojím,
svÛj názor nemûním,“ reagoval na rozsudek
a na zpochybnûní svého svûdectví Spyra.
JiÏ dﬁíve uvedl, Ïe DoleÏel peníze
poÏadoval.
Je mu pr˘ ale jedno, jak v‰echno dopadlo,
stejnû tak i to, jak se na jeho adresu
vyjadﬁoval u soudu Paroubek. Expremiér
Spyru oznaãil za „ãlovûka ‰pínu“, kter˘ i
vzhledem ke svému trestnímu stíhání v
jin˘ch kauzách není „zrovna nûjak˘ v˘stavní
kousek obãana“.
·éf âSSD mûl pr˘ moÏnost kompletní
záznamy ze schÛzek polského lobbisty s
DoleÏelem sly‰et a zarazilo ho, jak vulgárnû
a neurvale se Spyra vyjadﬁoval. „To byly ze
strany Spyry ukrutné bláboly a monolog na
úrovni páté cenové skupiny, coÏ by ﬁeditel
mého kabinetu nemûl strpût,“ uvedl
Paroubek.
Právû to, Ïe toleroval Spyrovy údajné
vulgarity a Ïe se s takov˘m ãlovûkem vÛbec
scházel, stálo DoleÏela podle Paroubka
místo.
B˘val˘ premiér vãera odmítl i verzi obÏaloby,
podle níÏ se DoleÏel pokusil nesplniteln˘mi
sliby podvést Spyru, respektive spoleãnost
Seta Invest a nepﬁímo tedy i Pitra.
„Spyra i Pitr byli naprosto pﬁes -nû
informováni o tom, Ïe prodej Unipetrolu
nelze zvrátit. Nechápu tedy, jak se mohl
DoleÏel dopustit pokusu o podvod,“ podotkl
Paroubek.
V podobném duchu hovoﬁil i dal‰í vãerej‰í
svûdek, nûkdej‰í ministr financí Bohuslav
Sobotka.
„V srpnu 2005, kdy ty schÛzky DoleÏela se
Spyrou probíhaly, nemohl uÏ nikdo ovlivnit
privatizaci Unipetrolu. Prodej toho podniku
polskému PKN Orlen skonãil jiÏ v kvûtnu
2005, sama privatizaãní smlouva byla
podepsána dokonce jiÏ v ãervnu 2004,“
upﬁesnil Sobotka.
***
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Podstatnû spokojenûj‰í byl v torontské ‰atnû Tomá‰… Ponikarovsk˘ a zdálo se, Ïe je o utkání rozhodnuto.
ABE: Po kolika zápasech jste zvítûzili?
JenÏe Hecht a Paille sníÏili na rozdíl jediné branky a z
Toronto-Carolina 5:4 (0:0, 3:2, 2:2)
TK: Ani nevím (dodejme, Ïe po pûti - naposledy Toronto vyhrálo utkání bylo drama, které ukonãil sólov˘m únikem Blake.
Toronto hrálo v tomto utkání jako vymûnûné. Po doma proti Tampû na Nov˘ rok). Bylo to drama aÏ do konce. Myslím
nerozhodné první tﬁetinû se Maple Leafs v druhém si, Ïe jsme dnes byli lep‰ím muÏstvem. Carolina vÏdy dotáhla, bylo Pﬁi druhé brance Buffala asistoval Ale‰ Kotalík a tak
dûjství tﬁikrát dostali do vedení. HostÛm se podaﬁilo to drama aÏ do konce. Celé muÏstvo bojovalo. Doufám, Ïe nám to jsme tentokrát jeho poÏádali o zhodnocení utkání:
pomÛÏe do dal‰ího utkání.
AK: V posledních zápasech hernû vypadáme slu‰nû, ale
tﬁikrát dotáhnout. Naposledy v úvodu závûreãné tﬁetiny ABE: Jak˘ to byl pocit, kdyÏ Carolina v závûru dala kontaktní nedokáÏeme nalézt cestu k vítûzství. To se potvrdilo i dnes. Myslím
Laddem. Ani to v‰ak domácí nezlomilo a Ponikarovsk˘m gól a vhazovalo se u vás v obranném pásmu?
si, Ïe jsme odehráli dobré utkání. Polovinu zápasu jsme Torontu
a Whitem odskoãilo o dvû branky. Devût vteﬁin pﬁed TK: V takové situaci uÏ se nemÛÏe hrát podle pravidel, tam uÏ se nic nedali. Dostali jsme první dva góly z pﬁesilovek to se pak tûÏko
koncem utkání v‰ak veterán Brind’Amour vstﬁelil to musí sekat hlava nehlava a puk se musí tﬁeba seÏrat, jak se ﬁíká. dotahuje, ale kdyÏ jsme ‰anci srovnat skóre pﬁece jen vybojovali,
ABE: Vstﬁelil jste první branku, kolikátá v sezónû?
kontaktní gól a neopatrná stﬁela na prázdnou branku TK: Sedmá. Byl jsem rád, Ïe to tam padlo. Pﬁed tím jsem vstﬁelil gól inkasovali jsme ãtvrt˘ gól. Takhle to s námi vypadá v posledních
deseti zápasech.
znamenalo, Ïe se závûr utkání odehrál pﬁed brankou rovnûÏ v Carolinû. Mám na bráchu trochu ‰tûstí. Bylo to pﬁi pﬁesilovce. ABE: V ãem je rozdíl mezi loÀsk˘m Buffalem, které patﬁilo ke
torontského Vesy Toskaly. Maple Leafs v‰ak udrÏeli Vyhráli jsme vhazování a zprostﬁedka modré jsem to zkusil na ‰piãce a dne‰ním?
AK: To kdybychom vûdûli, tak to ﬁe‰íme, ale nám letos chybí
jednobrankov˘ náskok a odnesli si z utkání dvoubodov˘ lapaãku a pro‰lo to.
ABE: Jak˘ je to pocit hrát proti star‰ímu bratrovi?
zisk. Utkání bylo kuriózní tím, Ïe proti sobû nastoupili TK: VÏdycky je to nûco zvlá‰tního. Málokter˘ hráã se mÛÏe pochlubit produktivita a trápíme se v koncovce. Nedáváme góly tak, jak
bratﬁí Kaberlové. Tomá‰ vstﬁelil úvodní branku utkání a tím, Ïe si mÛÏe zahrát proti bráchovi v NHL. Pﬁed zápasem se spolu bychom potﬁebovali. Ode‰ly dvû vÛdãí osobnosti v t˘mu. Jak
Drury, tak Briere, byli hráãi, kteﬁí dokázali vzít zodpovûdnost na
strávil na ledû 26:09 minut, zatímco Franti‰ek byl na pobavíme, máme veãeﬁi a druh˘ den musíme hrát na sto procent aÈ sebe a v rozhodujících chvílích strhnout t˘m. To je to, co nám letos
ledû o pût minut ménû. Oba jsme tedy poÏádali o je to brácha nebo ne.
chybí.
ABE: Potkáváte se ãasto na ledû?
zhodnocení. Nejprve Franti‰ek:
TK: Párkrát. Je ‰est bekÛ na kaÏdé stranû, takÏe pravdûpodobnost ABE: Jakou mají hor‰í v˘kony Buffalo odezvu u divákÛ?
FK: Obû muÏstva potﬁebovala vyhrát. Zaãátek byl velmi je dost vysoká. Jednou pﬁi vhazování jsme stáli proti sobû a bojovali AK: Fanou‰ci v Buffalu jsou fantastiãtí. Mají rádi hokej. Je to

Souboj bratﬁí KaberlÛ vyhrál Tomá‰

opatrn˘. Inkasovali jsme v oslabení. Sice se nám vrátilo nûkolik
hráãÛ, kteﬁí byli zranûní nebo mûli chﬁipku, ale je‰tû to nebylo ono.
Nedaﬁilo se nám dostat soupeﬁe pod tlak.
ABE: Tﬁikrát se vám podaﬁilo vyrovnat, pﬁesto Toronto
zvítûzilo…
FK: Problém byl v tom, Ïe kdykoliv se nám podaﬁilo vyrovnat
Toronto rychle odpovûdûlo dal‰í brankou.
ABE: Hokejista v ãtyﬁiatﬁiceti letech mÛÏe bilancovat, která
sezóna byla nejlep‰í?
FK: Samozﬁejmû sezóna 2005/2006, kdy jsme vyhráli Stanley Cup.
Ta tomu vévodí. Já doufám, Ïe není v‰emu konec, Ïe nepatﬁím do
starého Ïeleza a Ïe na‰e muÏstvo má navíc neÏ to co teì pﬁedvádí.
ABE: Zvlá‰tností va‰í divize je, Ïe jste na ãele a tedy tﬁetí ve
V˘chodní konferenci, ale pokud byste ztratili vedení tak je
ohroÏen vá‰ postup do Stanley Cupu…
FK: Problém je, Ïe máme pﬁed sebou hodnû zápasÛ proti muÏstvÛm
z jin˘ch divizí, takÏe není v na‰ich rukou jestli se dostaneme do playoff. Posledních patnáct zápasÛ se nám nedaﬁilo, musíme tedy udûlat
nûjakou vítûznou ‰ÀÛru a zvrátit tento v˘voj. Jsme na ãele jen díky
tomu, Ïe ostatní muÏstva rovnûÏ prohrávají a také díky tomu, Ïe jsme
sehráli víc utkání neÏ ostatní muÏstva.
ABE: âím jsou zvlá‰tní zápasy proti Tomá‰ovi?
FK: V tûchto utkáních je speciální motivace. Je pûkné se sejít v
pﬁedveãer na veãeﬁi. Jsme vyhecovaní a oba tyto zápasy rádi
hrajeme.

jsme spolu o puk.
ABE: Byl jste vybrán do t˘mu hvûzd, jak se na toto utkání
tû‰íte?
TK: Je to po tﬁetí. VÏdycky tam byla dobrá atmosféra. Tû‰ím se na
to, i kdyÏ bych si také rád odpoãinul. Takové vûci se zkrátka
neodmítají. Byl jsem jiÏ v Los Angeles i v Dallasu a v‰ichni kluci tam
byli v˘borní. Strávil jsem tam skvûlé chvilky, jak na ledû, tak mimo led.
Bude zajímavé tam potkat souãasné velké hokejisty i ty z minulosti.
***

Tupé ·avle
Toronto-Buffalo 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Dvû muÏstva, která mûla pﬁed sezónou maximální
ambice na vítûzství ve Stanley Cupu bojují o udrÏení
nadûje na úãast v leto‰ním play-offs. Toronto po
malátném zájezdu na západ, a dobrém v˘konu proti
Carolinû zaãalo sebevûdomû a Antropov dostal poprvé
po 125 vteﬁinách hry 19436 divákÛ do varu. I úvod
druhé tﬁetiny patﬁil Maple Leafs. Po akci, která se
zaãala u Pavla Kubiny a nahrávce Antropova skóroval
Steen. Tﬁetí branku pﬁipojil o dvû minuty pozdûji

hokejové mûsto a stále nás podporují. Nic není ztracené. Jsme
mezi skupinou t˘mu, které budou bojovat do posledního zápasu.
NemÛÏeme b˘t na ‰piãce kaÏd˘ rok. Musíme nalézt cestu nejen,
jak vyhrávat zápasy, ale i jak se dostat do postupující osmiãky.
ABE: Pﬁed utkáním hvûzd, kdy hraje muÏstvo ze Západní
konference proti muÏstvu z V˘chodní konference, se hodnû
hovoﬁí o rozdílu mezi nimi. V ãem je podle vás tento rozdíl?
AK: MuÏstva z jednotliv˘ch konferencí mnoho proti sobû nehrají,
ale zdá se mi, Ïe v Západní konferenci je víc agresivity a hraje se
tam víc do tûla, ale nevidím v tom velk˘ rozdíl. Rozdíl je i mezi
divizemi Carolina s padesáti body vede Jihov˘chodní divizi, zatímco
nám 48 bodÛ nestaãí. To jsou vûci, které se dají tûÏko ovlivnit a my
se musíme snaÏit hrát nejlépe v na‰í divizi. To platí i o dne‰ním
zápase.
ABE: Jak to vypadá s ãasem na ledû?
AK: Po pravdû ﬁeãeno jsem oãekával, Ïe budu mít po odchodu
klíãov˘ch hráãÛ dÛleÏitûj‰í úlohu v muÏstvu a Ïe budu na ledû trávit
více ãasu. Musím vzít to, co na ledû dostanu a odevzdat pﬁi tom ten
nejlep‰í v˘kon.
ABE: Proã nehrál Jaroslav ·paãek?
AK: Má problémy se zády a uÏ s tím marodí asi ãtrnáct dnÛ. Není
to nic pﬁíjemného, ale dûlá pokroky a vûﬁím, Ïe brzy bude hrát.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Hokejová 02 extraliga
40. kolo: Sparta-Zlín 2:4, BudûjoviceSlavia 3:2 sn, Kladno-Tﬁinec 5:0, ZnojmoLitvínov 2:3 sn, PlzeÀ-Vítkovice 4:3, ÚstíLiberec 4:1, K. Vary-Pardubice 4:5 sn.
41. kolo: Liberec-Vítkovice 2:3, SlaviaÚstí 4:3, Zlín-Kladno 2:5, PardubiceZnojmo 3:2, Tﬁinec-K. Vary 3:4, PlzeÀBudûjovice 1:4, Litvínov-Sparta 4:0.
42. kolo: Sparta-Liberec 3:4, Slavia-K.
Vary 2:4, Tﬁinec-Litvínov 2:3 sn, ZnojmoZlín 3:0, Kladno-PlzeÀ 4:1, Ústí-Vítkovice
2:4, Pardubice-Budûjovice 5:2.
43. kolo: Pardubice-Tﬁinec 4:2, LiberecKladno 2:3 sn, Slavia-Sparta 5:7, ZlínBudûjovice 0:4, Vítkovice-Ústí 5:4 pp,
Litvínov-K. Vary 1:0 pp.
44. kolo: Tﬁinec-Slavia 2:1, Litvínov-Zlín
5:3, Znojmo-PlzeÀ 1:2 pp, KladnoVítkovice 3:2 pp, Budûjovice-Ústí 4:2,
Sparta-Pardubice 5:2, K. Vary-Liberec
4:2.
45. kolo: Pardubice-Litvínov 1:2,
Vítkovice-Sparta 2:0, Ústí-Kladno 3:4 sn,
PlzeÀ-K. Vary 2:3 sn., Slavia-Znojmo 4:2,
Liberec-Budûjovice 1:2.
Tabulka O2
1. Mountfield
2. Slavia
3. Liberec
4. K. Vary
5. Sparta
6. Litvínov
7. PlzeÀ
8. Vítkovice
9. Kladno
10. Tﬁinec
11. Znojmo
12. Pardubice
13. Zlín
14. Ústí

44
45
44
44
44
45
45
44
44
44
44
44
43
44

143:96
160:114
126:94
136:117
120:123
132:125
151:154
121:125
127:126
117:126
104:117
123:133
103:142
91:162

90
83
82
72
71
70
66
65
64
63
59
58
47
37

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.1.satellite1-416.com
www.1.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***

NHL
Zpravodajství ze zápasÛ Toronta Maple
Leafs. Rozhovory s hráãi ve zvukové
podobû jsou k dispozici po zápase.

www.nhl.zpravy.ca
www.zpravy.org/nhl
***

Our hockey tournament,
has a Czech Republic team
coming from the Czech
Republic to play May 20-May
26th. There are 17 players and
2 adults looking to stay with in
close approx together.
Can someone help me find a
place for all of them to stay
either free or for a small fee.
Thank you very much.
Vickie Doulos 416/271-0755

January 31, 2008

Verner v Záhﬁebu vybojoval evropské zlato
Zahﬁeb-právo/Michal Osoba-Tentokrát uÏ si Tomá‰
Verner svÛj Ïivotní úspûch vzít nenechal. Rok poté,
co ve Var‰avû pﬁi‰el o vedení po krátkém programu,
dotáhl boj do úspû‰ného konce. âeské
krasobruslení má po 16 letech od triumfu Petra
Barny mistra Evropy!
Na tabuli se objevily známky pro úﬁadujícího mistra
svûta a Evropy Briana Jouberta a dobﬁí poãtáﬁi uÏ
vûdûli - to na obhajobu nestaãí! Vernerova
záhﬁebská volná jízda nebyla bezchybná, ale staãila
na to, aby odolal tlaku sv˘ch velk˘ch soupeﬁÛ.
„Proã jsem vyhrál? Asi proto, Ïe jsem bojoval aÏ do
konce. Ani nevím, co poﬁádnû ﬁíct, vÏdyÈ jsem
mistrem Evropy poprvé v Ïivotû,“ smál se 21let˘
krasobruslaﬁ, jenÏ ke zlatu získal i odmûnu 20 tisíc
dolarÛ (asi 354 000 Kã).
To nejtûÏ‰í ãekalo Vernera hned na úvodu jeho
ãtyﬁapÛlminutové volné jízdy - ãtvern˘ toeloop.
âesk˘ krasobruslaﬁ ho dotoãil, ale sáhl si na led
rukou, a tak se‰lo ze zam˘‰lené kombinace. Zvládl
i druhou nástrahu programu - trojit˘ axel, ale vzápûtí
místo dvojitého pﬁedvedl jen jednu otáãku. V‰echny
ostatní skoky zvládl ãistû, jen pﬁi za‰kobrtnutí v
závûru si sáhl obûma rukama na led. Po dojezdu
byl mírnû rozpaãit˘. „Vûdûl jsem, Ïe to byla solidní
jízda, ale ne ‰piãková,“ popisoval své dojmy. Jeho
vûrné fanynky ale byly z jízdy nad‰ené, led i jeho
okolí zasypaly ply‰ov˘mi srdci, Verner jim na oplátku
posílal vzdu‰né polibky a ãekal na známky.

Celkové skóre jeho jízd bylo 232,67 bodÛ - osobní
rekord! Na ﬁadû byli soupeﬁi v boji o evropsk˘ trÛn.
Jako první ·v˘car Stephane Lambiel pohánûn˘
kravsk˘mi zvonci svého fan-clubu. Místo
plánovan˘ch dvou ãtvern˘ch skokÛ pﬁedvedl jen
jeden, axely byly pouze dvojité. „Yes,“ zaﬁval ‰Èastn˘
Verner, kdyÏ monitor v zákulisí potvrdil, Ïe ·v˘car
jeho náskok nestáhl. „Teì mi v hlavû hlodá ta
zlatá,“ pﬁiznával Verner pﬁed Joubertovou jízdou.
Ani Francouz nezáﬁil, první ãtverák s dotekem
rukou ledu, u druhého rozhodãí napoãítali otoãky
jen tﬁi a zklaman˘ Francouz tu‰il, Ïe na trÛnu bude
mít nástupce. „Dám si maximálnû den oddychu,
zahrajeme si s klukama fotbálek a pak uÏ budu
tvrdû dﬁít, abych byl pﬁipraven na mistrovství svûta,“
slíbil Verner.
Dnes zaãnou svÛj boj o medaile Ïeny i s Nellou
Simaovou (na âT 4 od 16.30), veãer vyvrcholí
soutûÏ taneãních párÛ (âT 4 vysílá Ïivû od 20.50).
MuÏi: 1. Verner (âR) 232,67, 2. Lambiel (·v˘c.)
219,63, 3. Joubert (Fr.) 219,45, 4. Voronov (Rus.)
210,13, 5. van der Perren (Belg.) 199,57, ... 16.
Bﬁezina (âR) 160,37.
***

Slovenská extraliga

41. kolo: Slovan-Nitra 3:1, Skalica-Îilina 1:4,
KeÏmarok-L. Mikulá‰ 3:4 pp, Ko‰ice-Poprad
3:2 sn, Trenãín-Martin 3:2 sn.
42. kolo: L. Mikulá‰-Slovan 0:1, Îilina-Trenãín

2:6, Zvolen-Ko‰ice 7:4, Poprad-KeÏmarok
4:3,
43. kolo: Nitra-Îilina 2:1, Skalica-L. Mikulá‰
3:0, Slovan-Poprad 5:2, KeÏmarok-Zvolen
0:5, Ko‰ice-Martin 3:1.
44. kolo: Trenãín-Ko‰ice 3:2 sn, MartinKeÏmarok 6:2, Zvolen-Slovan 0:4, PopradSkalica 4:1, L. Mikulá‰-Nitra 3:1.
45. kolo: Slovan-Slovensko 20 5:2, MartinNitra 6:1, Skalica-Poprad 4:2, Îilina-Zvolen
3:5, L. Mikulá‰-Trenãín 3:4, Ko‰ice-KeÏmarok
6:3.
50. kolo (predohrávka): Slovensko 20-Îilina
3:1, Nitra-L. Mikulá‰ 2:4, KeÏmarok-Skalica
2:4, Poprad-Martin 1:3, Zvolen-Ko‰ice 3:1,
Trenãín-Slovan 3:1.
***

Tabuºka slovenskej extraligy
1. Slovan
44
2. Trenãín
44
3. Martin
44
4. Zvolen
44
5. Ko‰ice
44
6. Skalica
44
7. Poprad
44
8. Îilina
44
9. KeÏmarok
44
10. Nitra
44
11. L. Mikulá‰ 44
12. Slovensko 2024

162:101
148:109
134:98
156:117
147:109
128:108
131:119
113:136
115:144
103:156
98:165

99
86
82
81
76
69
68
43
43
41
26

