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Vítûzn˘ Únor
den sychrav˘ a vlezl˘ chlad
dav ‰ed˘, rudé zástavy
za fiekou Hrad, v nûm chor˘ král
zhroucen˘ ve stolici
na vlnách eteru
naslouchá Ïádostem
soudruha v beranici
sníh ti‰e padá na námûstí
a Klement fieãní, hrozí pûstí
ba nabízí i oprátku
apo‰tolové nevychází
a hodiny jdou pozpátku
z tûch fieãníkov˘ch frází
leã nejde o fráze
jde o moc lidu
o konec éry, návrat kata
o dal‰í likvidaci ÎidÛ
o to, aby se Praha stovûÏatá
zakrátko Moskvû podobala
president ortel podpisuje
zástava Hradu
v chladu
ti‰e vlaje
a na ní
nápis PRAVDA VÍTùZÍ
ãte se jak pohádka
jak mámení ...
a Jana Husa na námûstí
nemrazí hrÛzou
jen proto
Ïe je kamenn˘
Vladimír Cícha

âesko nemá ani po tfietím kole první volby nového prezidenta

Foto: Milan Malíček/novinky

Praha- Novinky, âTK-Václavu Klausovi
chybûl v sobotu jedin˘ hlas, Ve tfietím
kole Klaus získal v Senátu 47 hlasÛ a ve
Snûmovnû 92, celkem 139. ·vejnar
dostal v Senátu 32 hlasÛ a ve Snûmovnû
81, dohromady tedy 113.
Na hlasování chybûli Klausovi potenciální
volitelé, senátofii Josef Kalbáã (KDU-âSL)
a Karel Barták (nestr.) a poslanec âSSD
EvÏen Snítil˘. Místo 281 zákonodárcÛ
tak hlasovalo pouze 278, z nichÏ nejniÏ‰í
nadpoloviãní vût‰inu tvofií 140 ãlenÛ
parlamentu. Klausovi tak ke znovuzvolení
chybûl jedin˘ hlas.
Úspûch slaví komunisté, ktefií uÏ pfiedem
fiíkali, Ïe chtûjí druhou volbu prezidenta.
Do druhé volby chtûjí vyslat vlastního
kandidáta, jeho jméno v‰ak je‰tû

nezvefiejnili. Míní s dal‰ími stranami jednat
o nejvhodnûj‰ím kandidátovi.
Oba kandidáti, tedy souãasn˘ prezident
Václav Klaus a ekonom Jan ·vejnar, uÏ
potvrdili, Ïe se zúãastní i druhé volby
pfií‰tí t˘den. Klaus si pfied ní vûfií.
“Zúãastnil jsem se uÏ celkem ãtvrté volby,
dvanácti kol, a ve v‰ech jsem mûl více
hlasÛ neÏ mÛj konkurent. Ukázalo, Ïe
teì to nestaãilo. Nadále ale platí, jedeme
dál,“ uvedl s úsmûvem Václav Klaus a
zkritizoval zpÛsob volby. “Vefiejná volba
nebyla volbou vefiejnou vÛãi vefiejnosti
ale proto, aby nûktefií pfiedsedové stran
mohli zkontrolovat své oveãky,“ sdûlil
prezident.
Premiér Mirek Topolánek potvrdil, Ïe
ODS nadále za Václavem Klausem stojí.

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

Velk˘ 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

“My se té dal‰í volby nebojíme, pÛjdeme
do ní s hlavou nahoru, s velkou dÛvûrou
a sebedÛvûrou,” prohlásil ‰éf obãansk˘ch
demokratÛ. Na odpolední tiskové
konferenci pak prohlásil, bude pro dal‰í
volbu opût prosazovat tajnou volbu.
Do druhé volby jde i Jan ·vejnar. “Budu
se úãastnit dal‰í volby, dûkuji v‰em, ktefií
mû podpofiili,” sdûlil a okomentoval první
volbu. “V budoucnosti by bylo dobré, aby
situace nebyla tak napjatá jako nyní,” fiekl
a pfiipomenul tfii ãleny parlamentu, ktefií
skonãili v nemocnici. Je‰tû pfied páteãní
volbou je ochoten znovu nav‰tívit
parlamentní frakce, které o to projeví
zájem.
Pfiedseda âSSD Jifií Paroubek po volbû
fiekl, Ïe opût navrhne Jana ·vejnara na
prezidenta. Také ‰éf zelen˘ch Martin
Bursík fiekl, Ïe jejich kandidátem zÛstává
Jan ·vejnar. Podle Bursíka se ve volbû
·vejnarovi dafiilo. “Ukázalo se, Ïe to, co
zprvu vypadalo jako nemoÏné, aby tolik
politick˘ch partnerÛ se shodlo nad jedním
kandidátem, se stalo skuteãností,”
prohlásil Bursík.
V˘sledky tfietího kola provní volby
Václav Klaus získal v 1. kole 139 hlasÛ,
v 2. kole 142 hlasÛ a v 3. kole opût 139
hlasÛ.
Jan ·vejnar získal v 1. kole 138 hlasÛ, v
2. kole 135 hlasÛ a ve 3.kole 113 hlasÛ.
Ke zvolení bylo tfieba získat hlasy
nadpoloviãní vût‰iny pfiítomn˘ch poslancÛ
a senátorÛ. Hlasovalo 278 poslancÛ a
senátorÛ, ke zvolení tudíÏ bylo tfieba získat
nejménû 140 hlasÛ.
novinky.cz, ãtk
***
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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.
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Gala - “Bál Osmiãek” a jak to v‰e vÛbec zaãalo!
Jak se zrodí nápady? Kdo ví? Sejde se
pár lidí, vznikne urãitá my‰lenka a vzbudí
v lidech nad‰ení. Tak to zaãalo s na‰ím
‘Gala’. V˘sledek byl, Ïe se zaãala scházet
skupina lidí ze v‰ech rÛzn˘ch oborÛ,
rozliãného vûku a zázemí, ãeského i
slovenského pÛvodu. V‰ichni byli nad‰eni
tou my‰lenkou uspofiádat velk˘,
reprezentaãní ples, první v Torontû. To
bylo právû pfied rokem a tûÏko tomu vûfiit,
Ïe se to v‰e uskuteãnilo a Ïe na‰e Gala,

“Bál osmiãek”, ãili “The Great Ball of
Eights” uÏ bude za pár dnÛ, 15. února
2008 v hotelu Fairmont Royal York.
Titulem “Bál osmiãek” jsme chtûli
vzpomenout v˘znamn˘ch rokÛ v dûjinách
na‰ich národÛ, konãících osmiãkou. Vzalo
to nekoneãné plánovací veãery, dlouhé
hodiny pfiíprav a vyjednávání a teì se to
doopravdy odehraje!
Zveme tudíÏ v‰echny na‰e krajany,
âechy a Slováky a jejich pfiátele na tento

Pfiijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 15. záfií 2007 do 15. ãervna 2008:

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

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

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

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 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.

slavnostní veãer, kdy se chceme
pfiedstavit kanadské spoleãnosti, hrdí na
na‰e úspûchy a na v‰e to, ãím jsme
Kanadû pfiispûli. Hlavní úãel tohoto gala
je charita - na‰e podpora Dûtské
nemocnici zde v Torontû a v˘tûÏek veãera
bude vûnován na fond The Hospital for
Sick Children.
âeká na vás krásn˘ veãer v bohatém
opulentním sále “Concert Hall”, v˘teãné
jídlo, bar a obãerstvení, a k zatanãení
prvotfiídní “Big Band” orchestr pod
vedením známého Kevina Clarka. Bûhem
veãefie vám zahraje skupina Jifiího
Grossmana “Muzika na rohu” a cel˘ pofiad
povede konferenciér MC Jaymz Bee,
znám˘ hlasatel a fieditel programÛ na
stanici JAZZ.FM91.
Nenechte si ujít tento elegantní veãer.
Pfiijìte a tím nám pomÛÏete poskytnout
pomoc dûtské nemocnici, která je
prÛkopníkem ve v˘zkumu dûtsk˘ch
nemocí a tûlesn˘ch poruch - nemocnice,
která neustále závisí na finanãních
podporách od nás v‰ech.
Lístky si mÛÏete objednat na ãísle 416/
239-8561, na email ballof8@rogers.com
a nebo si mÛÏete vytisknout objednávku
ze stránky
www.czechsandslovaksincanada2008.com,

kde téÏ najdete více informací.
Doufáme, Ïe opravdu vyuÏijete této
události a pfiijdete do hotelu Fairmont
Royal York v pátek 15. února. Veãer
zaãne v 18 hodin v pfiedsálí “Concert
Hall”.
Tû‰íme se na vás!
Za celou plánovací skupinu
Erica Vieznerová
***

Kalendář
15. 2. (pá)
Fairmont Royal York Hotel
Black Tie Gala
The Eight Ball
***
21.2. (ãt) 12:00
âeská hudba v COC
***
23.2. (so) 19:00
Vepfiové hody
a Velk˘ taneãní mejdan
âSSK Ottawa
V sále Royal Canadian Legion
391 Richmond Rd. Ottawa
***
24.2. (ne) 13:00
Svûdectví o zl˘ch letech
Eda Ottová - vzpomínky
Antonín Kubálek - piano,
Jennifer Kubálková - housle
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
**
2. 3. (so) 14:30
77. valná hromada Sokola
Kostel sv. Václava
***
9. 3. (ne) 11:30
Velikonoãní trhy
Kostel sv. Václava
***
14.3. (pá) 20:00
15.3. (so) 16:00 a 20:00
16.3. (ne) 16:00
Amoriáda
Nové divadlo
Joe Workmen Auditorium
1001 Queen St. W.
***
20. 3 (ãt) 19:30 hod.
Pfiedná‰ka na sokolskou tematiku
Kostel sv. Václava
***
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·ibfiinky ve stylu roku 1918

Martin Patfiiãn˘
v North York
Public Library

Czech &Slovak Institutions
âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

Mezi vitûzi soutûÏe o nejlep‰í masku byli také náv‰tûvníci z Kitcheneru, b˘val˘ náãelník
celokanadské Ïupy sokolské pan Jifií Kofiistka s paní.
Foto: B. Sherriffová
***

Svûdectví o zl˘ch letech
K 60. v˘roãí puãe
vzpomínka Edy Ottové
Antonín Dvofiák: Humoreska
Antonín Kubálek, piano
Jennifer Kubálková, housle
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
Nedûle 24. února 2008 ve 13 hod.

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
10.2.2008 v 10:40
Pfií‰tí ãíslo vyjde:
28.2.2008

1-416

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

Martin Patfiiãn˘ (* 1955 v Praze) zhruba
20 let se vûnuje v˘tvarné práci se dfievem.
Svá dfieva vystavoval na desítkách v˘stav
v âeské republice, Dánsku, ·védsku i
Nûmecku. Zúãastnil se skupinov˘ch
v˘stav v Rakousku, Nûmecku, Belgii a
na Salon des Artistes Indépendents v
PafiíÏi.
Martin Patfiiãn˘ napsal tfii pÛvabné knihy
o dfievû a je spoluautorem a prÛvodcem
tfiináctidílného televizního seriálu na
stejné téma.
V˘stava v galerii North York Public
Library (bfiezen 2008) je jeho první
v˘stavou v Severní Americe. VernisáÏ se
koná v sobotu 8.3. od 17:30 do 20:00.
Knihovna je na 5120 Yonge St., na stanici
metra “North York Centre”
Martin Patfiiãn˘ Ïije a pracuje v Debrnû
u Kralup nad Vltavou. Pfiijìte se podívat
na Martinovy krásné dfievûné ‰títy a
“knihovniãky”!
Václav Táborsk˘
***

23. listopadu 2006 podepsaly Kanada a
âeská republika Dohodu o usnadÀování
doãasn˘ch pracovních pobytÛ mládeÏe.
Smlouva umoÏÀuje 800 âechÛm a
KanaìanÛm ve vûku 18 - 35 let pob˘vat
v druhé zemi aÏ jeden rok a absolvovat
tam krátkodobé zamûstnání nebo
pracovní stáÏ související se studiem ãi
pfiíleÏitostnû pracovat bûhem cestování
po nav‰tûvované zemi.
Tato
dohoda
zjednodu‰uje
administrativní podmínky a otevírá
mlad˘m lidem nové moÏnosti pracovních
zku‰eností v zahraniãí. Podpora cestování
mládeÏe je pro Kanadu a âeskou
republiku jednou z priorit.
Velvyslanectví Kanady v âeské
republice pfiipravilo tohoto prÛvodce, aby
vás informovalo o nabízen˘ch
moÏnostech, zodpovûdûlo va‰e nejãastûji
kladené dotazy a umoÏnilo vám lépe se
orientovat v této oblasti.
www.canada.cz

satellite

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
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

BONI PUERI v Kanadû
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.

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

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)

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

Opera/Story
Na okraj
Janáãek u‰ima torontsk˘ch kritikÛ
Janáãkovy opery - a to platí pfiedev‰ím o
jeho poslední opefie, Z mrtvého domu - na
svûtové hudební forum pronikaly pomalu.
V kanadském Torontu byla tato opera
poprvé provedena aÏ letos. S plánováním
její inscenace se zaãalo uÏ pfied léty.
Janáãek totiÏ patfiil mezi oblíbence nedávno
zesnulého ‰éfa Kanadské opery, Richarda
Bradshawa. Bradshaw, otec nového sídla
opery, Janáãka povaÏoval za druhého
nejvût‰ího hudebního skladatele dvacátého
století, hned za sv˘m krajanem,
Benjaminem Brittenem, a v Torontu uvedl
v‰echny Janáãkovy opery, s v˘jimkou té
poslední, jejíÏ hudbu obdivoval nejvíc.
2. února 2008 pfiinesly kritiku hlavní
torontské deníky: Milovníci divadla pfied
obtíÏn˘m úkolem - Opera z vûzeÀského
tábora - Toronto Star (John Ferauds); ¤ídká
smûs nûhy a krutosti - The Globe and Mail
(Robert Everett-Green); Inscenace
vyvolává hrÛzu vûzeÀské cely - National
Post (John Keillor).
V‰ichni tfii kritici vûnují pozornost scénáfii?
Everett-Green: vycházející diváci se
dohadují, co to vlastnû vidûli a o co vlastnû
‰lo. Opera je zaloÏena na Dostojevského
fiktivním popisu sibifiského vûzeÀského
tábora „...skladatel si vybral, co se mu
hodilo“, „...opera nemá zápletku“, „...mezi
dialogy skladatel zasadil citace a básnické
obraty“, „...mnû se nejvíc líbil obrat
(pfieloÏeno z angliãtiny) “Jak po Tobû
touÏím, zatímco - pláãe - sedím na ãerném
koni”. Everett-Green pfiipomíná, Ïe opera
byla poprvé v Americe uvedena teprve v
roce 1990, ale dnes patfií mezi opery, které
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prostû v repertoáru nesmí chybût. Opera
byla inscenována Patricem Chéreau a
Pierrem Boulez, jejich první inscenace od
roku 1976, kdy v Bayreuthu uvedli
WagnerÛv cyklus, kter˘ vítûznû pro‰el
svûtem. Dál uvádí, Ïe Z mrtvého domu
inscenovali vloni v Amsterodamu, ve Vídni
a Aix-en-Provence, a pfií‰tí rok bude
uvedena v La Scalla a v newyorské
Metropolitní opefie. Janáãkova hudba ho
fascinuje prolínáním nûhy a krutosti,
nejnûÏnûj‰í je v posledním pfiíbûhu,
zpívaném vûznûm Siskovem (bas-baryton
Pavlo Hunka). Everett-Green svou kritiku
konãí: „Také si myslím, Ïe tuto inscenaci
musím vidût je‰tû jednou.”

John Ferauds ve Staru pí‰e: Náv‰tûva
sibifiského vûzeÀského tábora asi není
ideálním hudebním poÏitkem. Ale ti, ktefií
pfiijmou v˘zvu Kanadské operní spoleãnosti
najdou hodnû krásného na této torontské
premiéfie. Novela Fjodora Michajloviãe
Dostojevského líãí nelidskost ãlovûka k
ãlovûku, poãínaje nejmocnûj‰ími a konãe
nejniÏ‰ím zvrhlíkem. O Janáãkovû hudbû
pí‰e: „V Janáãkovû vesmíru hudební
nástroje hrají stejnû dÛleÏitou roli jako herci
a jeho hudba je pro nû nesmírnû obtíÏn˘m
materiálem.“ Ferauds zvlá‰È ocenil
australského dirigenta, Alexandra
Briggerse - hvûzdu pfiedstavení, v˘kon
Pavlo Hunky v roli Siskova a scénu Astrid
Jansonové.
John Keillor v National Post se zab˘vá
nejvíc Janáãkovou hudbou: „Omezenost
operní dramaturgie a její neschopnost
zachytit groteskní brutalitu nijak
neumen‰uje tuto inscenaci... Krutost je
psychologická a Kanadská operní
spoleãnost vyhmátla jedineãnou velikost
této opery. Ve vût‰inû pfiípadÛ by opera o
vûzení byla nudná; film a román znásilnûní
a vraÏdu pfiibliÏují líp, ale Janáãkova
schopnost vniknout do citového svûta sv˘ch
postav vytváfií nezapomenutelné scény,
napfiíklad, kdyÏ vûzeÀ popisuje, jak a proã
zabil svoji Ïenu - jak se jeho pfiíbûh rozvíjí,
hudba podpírá kaÏd˘ záblesk vyprávûãovy
lehkomyslnosti, dûsu, zufiivosti, hanby,
chlípnosti... aÏ jeho vina je zfiejmá jako ruce
na na‰em tûle. A to v‰e je tvofieno hudbou,
která zÛstává jedineãná a pfiístupnû
tonální...
Josef âermák
***

Petr ChudoÏilov: Turci v Evropû
âtenáfii, ktefií pravidelnû sledují mé fejetóny si moÏná
pov‰imli, jak rád zmiÀuji své vedlej‰í doãasné
zamûstnání, rozná‰ku abonovaného tisku ulicemi
mého domovského mûsta, ‰v˘carské Basileje, jeÏ mi
zaruãuje sice nevelik˘, ale zato pravideln˘ pfiíjem.
Noãní jízda s plechov˘m vozíkem naplnûn˘m
novinami je mi zdrojem neobvykl˘ch setkání. Jak si
nezamilovat bezdomovce, kter˘, kdykoli mû uvidí,
se mi vytrvale pokou‰í prodat albánsky ti‰tûné
broÏurky, jeÏ sebou neustále vláãí v igelitov˘ch
ta‰kách? “VaÏ si t˘hle nabídky, dyÈ jsou to moje
nejmilej‰í knihy!” huãí do mû lámanou nûmãinou, ale
nakonec se spokojí darovanou cigaretou a krátk˘m
pfiátelsk˘m poklábosením. Jak zapomenout na
postar‰ího, bezvadnû obleãeného ãernocha, správnûji
bych mûl fiíci pana ãernocha, kter˘ s kyticí v ruce
marnû Èukal na okno v pfiízemí záfiící do tmy a po tváfii
mu tekly slzy? A co ten tureck˘, úplnû oÏral˘ dûdeãek,
kter˘ se ztratil v cizím mûstû, neumûl ani slovo jinak
neÏ turecky, nevûdûl, jak se jmenuje ulice, kde teì
bydlí a pokornû za mnou cupal celou noc jako pejsek,
protoÏe jsem byl kromû nûj momentálnû jedinou
lidskou bytostí pod hvûzdami na nebi?
V sedmimiliónovém ·v˘carsku Ïije 300 000
muslimÛ, ponejvíce pocházejících z balkánsk˘ch zemí
a pfiedev‰ím z Turecka. Vût‰ina z nich si uchovala
svoji náboÏenskou pfiíslu‰nost, ale souãasnû do‰la k
pfiesvûdãení typickému pro západoevropského
ãlovûka, Ïe Alláh, BÛh ãi jakkoli jinak nazvané
boÏstvo je soukromá vûc. Ti nejpokroãilej‰í si nadto
uvûdomují, Ïe sekulární stát, náboÏenská tolerance,
demokratick˘ právní fiád a zdej‰í zákony nejenomÏe
nejsou protikladem a pfiekáÏkou náboÏenského Ïivota,
n˘brÏ naopak pfiedpokladem k jeho vykonávání poslední vûtu jsem si dovolil citovat z deníku Neue
Zürcher Zeitung, jenÏ mi dennû v mnoha v˘tiscích
prochází m˘ma kolportérsk˘ma rukama. Se

‰v˘carsk˘mi Turky nejsou problémy a toto tvrzení
mohu podepfiít zcela osobnû.
Spolehliv˘mi a mil˘mi spoleãníky se mi v posledních
mûsících stali tfii Turci, manÏelé pan J˘lmaz a paní
Hatiãe, jakoÏ i jejich zeÈ Emír. Zatímco J˘lmaz a
Hatiãe jsou ve ·v˘carsku uÏ dávno integrováni a
mluví dobfie nûmecky, Emíra si teprve nedávno
pfiivezli od âerného mofie. Obãanskou svatbu uÏ sice
Emír a jeho vyvolená mají za sebou, ale zatím bydlí
oddûlenû “a i jinak”, pravila paní Hatiãe, “se musejí
drÏet zpátky, rozumí‰ mi pfiece”. K naplnûní
manÏelského ‰tûstí dojde aÏ po muslimské svatbû.
Emír, doma v Turecku vyuãen˘ fotolaborant, v noci
bûhá s vozejkem jako já a ve dne vypomáhá v kuchyni
nûjaké restaurace. Uãí se cizímu jazyku a snaÏí se
porozumût realitû nového domova. Zpoãátku jsme
pokukovali jeden po druhém tak tro‰iãku nedÛvûfiivû,
ale skrze drobné kontakty jako je pÛjãení tuÏky nebo
nÛÏek na rozfiezání balíku novin jsme do‰li k
pfiesvûdãení, Ïe oba náleÏíme k úplnû stejnému
lidskému druhu. Emír se kromû pracovitosti,
nevtíravosti a starosvûtské slu‰nosti vyznaãuje jednou
vlastností, která mi je nade v‰e milá: je s ním sranda.
Nikdy pfiedtím bych nevûfiil, kolik jemného humoru
mÛÏe ãlovûk vyjádfiit oãima, fieãí tûla, pohybem oboãí.
KaÏdou noc se od nûj nauãím nejmíÀ jedno turecké
slovo, jehoÏ volba odpovídá pomûrÛm, v nichÏ se
pohybujeme: i ujkú lar znamená dobfie spáti, kepeÈ je
pes a ãlovûk potácející se domÛ na cestû z hospody je
saró‰ neboli oÏral˘.
Samozfiejmû: nelze vyvozovat obecnû platné závûry
z krátkodobé povrchní zku‰enosti, ale, obraÈme to,
proã se bránit konkrétnímu poznání? TurkÛ v Evropû
bych se nebál, hrÛzu mám naopak z tûch, co je malují
s ìábelsk˘ma rohama. Na tu tureckou svatbu jsem uÏ
byl pozván, tû‰ím se a nezapomenu referovat.
Psáno pro âRO 6. Oti‰tûno s vûdomím autora.
12.11.2005
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Za Tiborem Gregorem
Vídali jsme ho na âeském a Slovenském
dnu a jin˘ch v˘znamn˘ch krajansk˘ch
podnicích. Vût‰inou v uniformû, jeden ze
stále se zmen‰ující skupiny muÏÛ, ktefií
slouÏili v Druhé svûtové válce.
Tibor Philip Gregor se narodil 25. ledna
1919 v Levoãi na okraji Tater na Slovensku.
Byl v˘born˘m studentem a tak nepfiekvapilo,
Ïe se dostal na jednu z nejznámûj‰ích
institucí na svûtû, London School of
Economics.
Pfii‰la válka a Tibor Gregor se pfiihlásil.
Byl mezi tûmi, ktefií bojovali v Normandii
poãínaje tfietím dnem invaze a zúãastnil se
bojÛ v západní Evropû. Jeho jednotka byla
jednou z prvních, které dorazily do Dachau.
Tibor pracoval jako vedoucí pracovník
rÛzn˘ch prÛmyslov˘ch podnikÛ, ale
posledních dvacet, tfiicet rokÛ se soustfiedil
na ãinnost v rÛzn˘ch charitativních
organizacích, hlavnû Rotary Club, jehoÏ
byl ãlenem od roku 1949. V Rotary Club
zastával v˘znamné funkce jako
prezidentství Toronto Eglinton Rotary Club,
ãlen správní rady a pokladník Rotary
International, Trustee Rotary Foundation
atd. V zastoupení prezidenta Rotary
International cestoval po svûtû a pfiedná‰el
na v‰emoÏná témata.
Byl ãinn˘ i v fiadû dal‰ích organizací:
Canadian Association for Mentally
Retarded, Friends of the Royal Academy
of Arts, Royal Canadian Military Institute,
Czech Legion in Canada atd.
Hodnû sportoval a jeho nejoblíbenûj‰ím
sportem byl tenis, kter˘ hrál v Toronto
Lawn Tennis Club, naposled loni na podzim.
Zemfiel 2. února 2008 v Torontu. Jeho
dcefii Anne Helen, synovi Janovi a jejich
rodinám vyslovujeme upfiímnou soustrast.
***

Za Frankem Mi‰urcem
Narodil se 11. února 1927 v Otrokovicích u
Zlína. Jak si jeho australsk˘ pfiítel Bohumil
Nûmec ze Sydney vzpomíná, v roce 1948
byli ãleny ‰estiãlenné skupiny, která
pfiekroãila hranice do Nûmecka. Pro‰li
ãtyfimi okupaãními zónami, byli vyhozeni z
rychlíku, ale nakonec se dostali do
Insbrucku. âtyfii skonãili v Anglii, jeden ve
·védsku a jeden v USA. Po dvou letech v
Anglii, Frank odjel do Kanady, jeden do
Skotska, dal‰í do Los Angeles a Nûmec do
Austrálie.
Brzy po pfiíchodu do Toronta se Frank
oÏenil s Marthou, která s pfiítelkyní pfii‰la z
Finska. Hodnû tanãili v Palais Royale a
zaloÏili rodinu: dceru Tinu a syny Franka a
Davida. Frank (otec) na‰el zamûstnání v
leteckém prÛmyslu (McDonnell Douglas,
nyní Boeing, kde pracoval 31 rokÛ). Rád
sportoval: kopaná, lyÏování (JoÏo Weiderovi
pomáhal na Blue Mountain stavût v˘tahy),
hrál hokej (miloval Maple Leafs), byl v˘born˘
cviãenec (ãlenem Sokola v Torontu od r.
1950 aÏ do sedmdesát˘ch let, ãlenem
cviãitelského sboru nejen jednoty, ale i
Ïupy). Jeho sportovní geny pfieskoãily jeho
dûti, ale bujafie se projevují u jeho vnouãat.
Zemfiel v lednu 2008. Pohfiební obfiady
vykonal Rev. Libor ·vorãík a se zesnul˘m
se rozlouãili jeho dûti. Tina vyprávûla
rodinou legendu, Ïe kdyÏ si její rodiãe svou
dceru‰ku odná‰eli z nemocnice, vybûhla
za nini vydû‰ená o‰etfiovatelka se zprávou,
Ïe mají v tom uzlíãku dceru nûkoho jiného.
Byla to pravda, ale v‰ecko dobfie dopadlo a
Tina skonãila u sv˘ch rodiãÛ. O nûco pozdûji
Frank vzal Tinu na procházku do parku. V
parku hráli kopanou. Frank strãil Tinu v
koãárku pod strom a ‰el hrát kopanou..
Dohráli a Frank ‰el domÛ. Bez Tiny. I to
dobfie dopadlo. Z vyprávûní dûtí pfiímo d˘chá
rodinné ‰tûstí. Jim - a jejich dûtem vyslovujeme upfiímnou soustrast.
Josef âermák
***

Canada

Památník obûtem komunismu
31.ledna 2008 se v restauraci Rivoli konala schÛzka zástupcÛ tfiinácti národnostních skupin.
SchÛzi svolaly Hearts Open Toronto a Sokolská Ïupa kanadská. Úãelem schÛzky bylo
poloÏení základÛ organizace, jejímÏ úkolem by bylo vybudování památníku obûtem komunismu
v Ottawû. Byly zastoupeny tyto zemû: Argentina, âeská republika, âína, Írán, Kanada,
Korea, Kuba, Litva, Loty‰sko, Polsko, Slovenská republika, Tibet a Ukrajina. SchÛzka byla
zahájena Zuzanou Hahnovou (Hearts Open Toronto). Hlavní ideov˘ projev pronesl velvyslanec
âeské republiky v Kanadû, Pavel Vo‰alík (pfiedstaven˘ Josefem âermákem, starostou
Sokolské Ïupy kanadské). Zajímavû promluvil Wladyslaw Lizon, prezident Kanadského
polského kongresu a za Kubánce David Levy. Zuzana Hahnová pfieãetla dopisy od Charley
Coffeyho O.C., pfiedsedy Canadian Centre for Diversity a novináfie a autora Petra C.
Newmana.
Znaãná ãást veãera byla vûnována modelu památníku, vytvofieného Tedem Kawanoem,
b˘val˘m návrháfiem Ontario Science Centre a Ianem Hahnem, spolutvÛrcem (se Zuzanou
Hahnovou) a interpretem konceptu památníku, nazvaného “Udu‰en˘ v˘kfiik”.
Památník je unikátní pfiíleÏitostí pro v‰echny komunity vyjádfiit se individuálnû na vnitfiních
stránkách “knihy”, po pfiípadû i v jeho bezprostfiedním okolí. Markéta Slepãíková, producentka
Nové Vize, pfiipravuje informativní DVD o vyhlá‰ení konkurzu pro umûlce rÛzn˘ch komunit,
aby k tematu poskytli vlastní vyjádfiení.
Tento pokus, kter˘ vze‰el z iniciativy velvyslance Pavla Vo‰alíka, není prvním pokusem o
zbudování kanadského památníku milionÛm obûtí komunistick˘ch reÏimÛ ve více neÏ desítce
zemí. Ale zdá se, Ïe je to pokus, kter˘ má nejvût‰í nadûji uspût. Pfií‰tím krokem je vypracování
Ïádosti kanadské vládû, která by mûla b˘t podepsána pokud moÏno nejvût‰ím poãtem
organizací, aby tuto akci podpofiila, hlavnû darováním pozemku pro umístûní památníku. A
posledním krokem bude sbírka, která umoÏní, aby památník byl hoden obûtí tûch, na jejichÏ
poãest bude vystaven.
Josef âermák
***—
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âeská a slovenská televize
na internetu!

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

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
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Zemfiel b˘val˘ ministr
Ïivotního prostfiedí
Ivan Dejmal
Praha- jba,iDNES.cz/âTK-Ivan Dejmal
bojoval se závaÏn˘m onemocnûním a
byl nûkolik dní hospitalizován v praÏské
nemocnici Na Franti‰ku. Jeho úmrtí
potvrdil bez bliÏ‰ích okolností mluvãí
nemocnice Vladimír Jufiina.
Dejmal byl ãlenem Strany zelen˘ch. Podle
mluvãí strany Evy Roleãkové byl tento
t˘den v bezvûdomí. Zdravotní komplikace
se údajnû t˘kaly vnitfiních orgánÛ.
“Pfiedseda Martin Bursík ho chtûl nav‰tívit,
ale lékafii setkání kvÛli váÏnému stavu
nedoporuãili,” sdûlila iDNES.cz.
Bursík chtûl Dejmalovi zprostfiedkovat
nûjakou pomoc. “Ivan byl nesmírnû ãestn˘
a rovn˘ chlap, je to pro mû osobní ztráta,”
fiekl iDNES.cz Bursík. “Obrovsky jsem si
ho váÏil, samozfiejmû pro jeho odborné
znalosti, ale pfiedev‰ím pro jeho osobní

vlastnosti - pfiímost, odvahu a smysl pro
spravedlnost,” dodal.
Ministrem Ïivotního prostfiedí byl Dejmal
v letech 1991 aÏ 1992 ve vládû Petra
Pitharta. Za zhruba rok a pÛl se mu tehdy
podafiilo prosadit a dokonãit úpln˘ systém
ekologické legislativy, zejména klíãov˘
zákon o ochranû pfiírody a krajiny.
Narodil se 17. fiíjna 1946 v Ústí nad
Labem. Po maturitû na Stfiední
zahradnické ‰kole studoval na Vysoké
‰kole zemûdûlské v Praze, odkud byl
vylouãen po zatãení za svoji ãinnost ve
studentském hnutí. Studia mohl dokonãit
aÏ po roce 1989.
Po ãtyfiletém vûzení za podvracení
republiky pracoval postupnû jako
závozník, metafi, myã oken, v˘robce
náhrobních kamenÛ, údrÏbáfi, skladník,
strojník chladicích a ãerpacích zafiízení.
V roce 1977 podepsal Chartu, ve které
vedl environmentální skupinu a vydával
Ekologick˘ bulletin. Na aktivitách
politického disentu se podílel i jinak. Rok
ve svém bytû hostil tzv. Patoãkovu
univerzitu, kde se mohli vzdûlávat lidé,
kter˘m komunistick˘ reÏim z politick˘ch
dÛvodÛ bránil ve vysoko‰kolském
vzdûlání.
Po odchodu z ministerstva pÛsobil Dejmal
jako tvÛrce územních plánÛ a
ekologick˘ch studií. Do ‰ir‰ího povûdomí
opût vstoupil v roce 2000 uspofiádáním
konference Tváfi na‰í zemû - krajina
domova, na niÏ poslal svÛj pfiíspûvek i
britsk˘ princ Charles.
Je‰tû ve vládû Dejmal prosadil Program
obnovy venkova a podílel se na jeho
realizaci. Mimo jiné ve Spolku pro obnovu
venkova, kter˘ spoluzakládal.
Spolu s Josefem Vavrou‰kem zaloÏil i
Spoleãnost pro trvale udrÏiteln˘ rozvoj.
Loni v prosinci byl zvolen místopfiedsedou
rady novû vzniklého Ústavu pro studium
totalitních reÏimÛ.
***

·tátny tajomník ministerstva
kultúry pracoval
v osemdesiatych rokoch
na úrade pre tlaã
BRATISLAVA-sme/(hr)
Veronika
·utková Marek Vagoviã-Pod návrhom
tlaãového zákona je ako spoluautor
podpísan˘ aj ‰tátny tajomník ministerstva
kultúry Ivan Seãík.
Zaãiatkom osemdesiatych rokov pracoval
v Slovenskom úrade pre tlaã a informácie
(SÚTI). V organizácii, ktorá kontrolovala
kaÏd˘ v˘tlaãok novín a hodnotiace správy
posielala
na
Ústredn˘
v˘bor
Komunistickej strany Slovenska.
Seãík s men‰ími prestávkami tlaãov˘
zákon pripravoval takmer dvadsaÈ rokov
ako pracovník Novinárskeho ‰tudijného
ústavu, ministerstva kultúry aj ãlen
poradn˘ch orgánov viacer˘ch vlád.
Spolupracoval aj so Slovensk˘m
syndikátom novinárov ako ãlen právnej
komisie.
Úrad pre tlaã sa vyjadroval, ãi tlaã, knihy
a ãasopisy zodpovedajú línii, ktorú
presadzovala komunistická strana.
Seãík tvrdí, Ïe vykonával odbornú prácu
a po vysokej ‰kole - je absolventom fakulty
Ïurnalistiky v Petrohrade, vo vtedaj‰om
Sovietskom zväze strávil dovedna desaÈ
rokov - si zvy‰oval kvalifikáciu v oblasti
mediálnej politiky.
Odmieta, Ïe SÚTI bol v 80. rokoch
cenzorsk˘m úradom. Pracoval tam v
rokoch 1980 aÏ 1984 ako vedúci odborn˘
referent. Minister kultúry Marek Maìariã
‰tátneho tajomníka oceÀuje ako
re‰pektovaného a uznávaného
odborníka.
Úrad pre tlaã a informácie museli
pravidelne nav‰tevovaÈ ‰éfredaktori
v‰etk˘ch v˘znamn˘ch médií. „Tam im
povedali, kde bude zajtra Biºak, aby to
zaznamenali,“ spomína na atmosféru
osemdesiatych rokov spisovateº Anton
BaláÏ, ktor˘ bol pred rokom 1989
‰éfredaktorom t˘Ïdenníka Sloboda.
„Venoval som sa prevaÏne anal˘zam
‰truktúry a typológie okresnej a
podnikovej tlaãe. Spolupracoval som s
klubom ich redaktorov, predná‰al na

satellite

odborn˘ch a vzdelávacích podujatiach
novinárskej organizácie,“ pribliÏuje svoje
pôsobenie na SÚTI Seãík, ktor˘ svoju
profesijnú minulosÈ priznáva v Ïivotopise
na stránke ministerstva kultúry.
Po skonãení ‰túdií sa v 80. rokoch
nakrátko zastavil v t˘Ïdenníku Nové
slovo, ktor˘ bol orgánom ústredného
v˘boru komunistickej strany.
Jeho kolegom v SÚTI bol aj súãasn˘
predseda právnej komisie Slovenského
syndikátu novinárov Mikulá‰ Bugár. Ten
spomína, Ïe Seãík posudzoval
novinárske Ïánre a na cenzúre sa aktívne
nepodieºal.
„Myslím, Ïe nerobil hodnotenia, ale tú
kvalifikovanej‰iu robotu.“ Bugár hovorí,
Ïe úrad bol normálnym ústredn˘m
orgánom ‰tátnej správy. Odmieta, Ïe i‰lo
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
5,83 CDN $
100 SK
4,46 CDN $
1 CDN $
17,15 Kã
1 CDN $
22,42 SK
1 US $
1,00 CDN $
1 EUR
1,49 CDN $
Toronto Star - 9. 2. 2008

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $
âNB - 8. 2. 2008

17,61 Kã
25,75 Kã
76,75 Kã
17,78 Kã
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Staropramen
v západním Torontu!

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

$ TCT

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

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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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

o cenzorsk˘ úrad. Nemyslí si ani, Ïe by
ºudia, ktorí v úrade pracovali, boli
nomenklatúrnymi kádrami.
Radoslav Ragaã z Ústavu pamäti národa
v‰ak hovorí, Ïe v‰etci pracovníci SÚTI
boli dôkladne preverení orgánmi strany.
„KaÏd˘, kto chcel robiÈ cenzora, musel
byÈ patriãne kádrovo vybaven˘. Boli to
preverení z preveren˘ch.“
Úrad podºa neho posudzoval aj plagáty
ãi návrhy ilustrácií na zápalkov˘ch
‰katuºkách. „Chceli maÈ prehºad o
v‰etkom, ão by mohlo byÈ ‰kodlivé.“
„Keì som napísal krátky nekrológ po
smrti Domina Tatarku, mal som veºké
problémy. VÏdy mi zavolala referentka,
ktorá mi povedala, ão sa môÏe a ão nie,“
hovorí BaláÏ.
Spisovateº ªubomír Feldek si na SÚTI
spomína ako na pokraãovateºa ‰tátneho
tlaãového dozoru, ktor˘ zanikol v roku
1968. „Dovtedy existovala predbeÏná
cenzúra, ktorá cenzurovala rukopisy
textov ãi divadeln˘ch hier. Po roku 1968
zaãala fungovaÈ dodatoãná cenzúra,
zdanlivo demokratickej‰ia, no v
skutoãnosti oveºa nebezpeãnej‰ia.“
Literárny vedec a predseda OKS Peter
Zajac hovorí, Ïe ‰éfredaktori boli natoºko

Kniha Marie Gabánkové
s více neÏ padesáti barevn˘mi reprodukcemi

body broken - body redeemed

February 14, 2008

vystra‰ení, Ïe vopred eliminovali moÏné
problémy s ãlánkami a tie sa do novín
nedostali. Podobnú atmosféru chce podºa
neho navodiÈ aj vláda Roberta Fica, ãoho
dôkazom je súãasná podoba tlaãového
zákona.
„Je to pokus o nepriamu formu cenzúry z
ãias normalizácie. Aj teraz budú
‰éfredaktori tlaãení do situácie, Ïe si budú
dávaÈ veºk˘ pozor na to, ão vyjde, aby
neboli noviny zahltené reakciami a
konfrontované so sankciami ministerstva
kultúry,“ myslí si Zajac.
***
8.2.2008

Tachecí se po vyhození
z rozhlasu zhroutila
a je na psychiatrii
Praha-právo (jp, lh, âTK) B˘valou fieditelku
âeského rozhlasu 1 - RadioÏurnálu Barboru
Tachecí (45 let), kterou ve stfiedu odvolal
generální fieditel âeského rozhlasu Václav
Kasík z funkce, pfievezla vãera dopoledne
rychlá záchranná sluÏba z jejího bytu v Praze
6 do psychiatrické léãebny v Bohnicích.
Psychicky se zhroutila.
Tachecí sice byla podle slov jejího partnera
Iva Mathé (b˘val˘ ‰éf âeské televize, pozdûji
kancléfi prezidenta republiky a do konce ledna
rektor AMU) ve stfiedu na cestû na dovolenou
do zámofií, ale z leti‰tû se vrátila.
„Záchranka ji odvezla na vy‰etfiení do
psychiatrické léãebny. Jela s ní její maminka,“
fiekl vãera Právu Mathé.
Dodal, Ïe momentálnû o ní nemá vÛbec Ïádné
informace, ale myslí si, Ïe si ji tam pár dní
ponechají. „Bylo by dobfie, aby zÛstala v klidu,
byla vystresovaná,“ dodal.
„Pro pacientku jsme jeli pfied jedenáctou
hodinou a ve ‰patném psychickém stavu
jsme ji pfievezli do léãebny v Bohnicích,“
potvrdila událost mluvãí praÏské záchranné
sluÏby Jifiina Ernestová. ¤editel bohnické
léãebny Ivan David informaci nepotvrdil, ale
ani nevyvrátil. „Nesmím poskytovat informace
o pacientech na‰í léãebny,“ prohlásil David.
Mluvãí praÏsk˘ch policistÛ Ladislav Berná‰ek
uvedl, Ïe u pfievozu asistovala i policie.

Bulvární tisk nedávno spekuloval, Ïe se Mathé
s Tachecí roze‰el. „Kdyby to byla pravda, tak
bych u toho asi dnes nebyl,“ reagoval pro
Právo Mathé.
Psycholog Karel Humhal fiekl, Ïe ãlovûk vydrÏí
v bûÏném Ïivotû aÏ neuvûfiiteln˘ jednorázov˘
stres. Pokud se v‰ak potíÏe hromadí a sãítají,
pak staãí i malá poslední kapka, po níÏ pohár
pfieteãe - a ãlovûk se pak mÛÏe zhroutit.
„Navíc mohla b˘t pod tlakem z dÛvodÛ, které
vefiejnost nezná,“ uvedl. Obecnû se dá podle
nûj také fiíci, Ïe u lidí, ktefií jsou hyperaktivní ãi
velmi v˘konní, se v pfiípadû nahromadûn˘ch
potíÏí jejich energie pfielije na druhou stranu a
v˘sledkem mÛÏe b˘t opût zhroucení.
***

Barbora Tachecí v RadioÏurnálu
2007
* 1. listopadu - Stala se fieditelkou RadioÏurnálu.
* Polovina prosince - Pfii‰la se svou pfiedstavou
zmûn. Do vedení pfiivedla Alexandra Píchu, ten
opustil post zpravodaje v USA.
2008
* 1. ledna - RadioÏurnál spustil zmûny. Následovala
kritika kvÛli ru‰ení programÛ a odchodu tzv. tváfií
stanice. Na internetu se objevily petice proti
bulvarizaci a komercionalizaci.
* 11. ledna - Tachecí hájila zmûny v ranním vysílání
âT. Vystoupení provázely verbální útoky na
moderátora âT Jifiího Václavka.
* 16. ledna - ¤editel rozhlasu Václav Kasík se za ni
postavil.
* 30. ledna - Kasík a ãlen Rady âRo Ladislav Jí‰a
uvedli, Ïe na novou podobu vysílání pfii‰lo pfies
1000 stíÏností. Rada je‰tû Tachecí podrÏela.
* 6. února - Kasík odvolal Tachecí z funkce fieditelky.
* 7. února - Tachecí byla pfievezena na psychiatrii
do Bohnic.

***
Témûfi ãtrnáct tisíc lidí podepsalo dvû
velké internetové petice proti zmûnám,
které od ledna provedla Barbora Tachecí
na RadioÏurnálu. Nejvíce hlasÛ
shromáÏdili autofii pod text nazvan˘
Nechceme pfieladit! (nemáme kam),
umístûn˘ na webu www.iprotest.cz. Ke
vãerej‰ku tam bylo pfies 9200 jmen. Na
dal‰í petici s podobn˘m obsahem na
internetové
stránce
www.radiozurnal.kvalitne.cz je teì témûfi
4450 podpisÛ.
***

Anketa: K zru‰ení letÛ âSA do Toronta
Zeptali jsme se Nitra Travel

Published by PIQUANT EDITIONS
in Great Britain, 2007

Cena 30 dolarÛ!

Zájemci zavolejte na tel. ãíslo
416/535-8063
nebo
416/530-4222
E-mail: gabankova@paintinggallery.net
www.paintinggallery.net
nebo
P.O. Box 176, Station E,
Toronto, ON M6H 4E2

ABE: Jak pfiijímají zákazníci Nitra Travel zru‰ení zimních a jarních letÛ do
âeské republiky a na Slovensko?
Nitra Travel: Tak ako pre zákazníkov tak aj pre pracovníkov cestovn˘ch kancelárií
je ÈaÏko pochopit preão âSA úplne zru‰ili lety. Veºa zákazníkov si pohromÏí, ale
nakoniec aj tak si urobia rezerváciu s in˘mi aerolíniami, pretoÏe spojenie je dobré
a nízka cena rozhoduje. Táto situácia môÏe byÈ nepríjemná pre âSA kedÏe
zákaznici si zvyknú lietat s niek˘m in˘m.
ABE: Cítí cestovní kanceláfi Nitra Travel úbytek zájmu o cesty do âeské
republiky a na Slovensko napfi. Ïe zákazníci dávají teì pfiednost pfii tranzitech
Rakousku ãi Maìarsku?
Nitra Travel: Zru‰enie sluÏieb poskytovan˘ch âSA Nitra Travel nepostihlo, nakoºko
je na tomto trhu uÏ 20 rokov a má dobrú spoluprácu s viacer˘mi leteck˘mi
spoloãnosÈami. Jedin˘ rozdiel oproti letom s âSA je, Ïe aj ludia ktorí cestovali ìalej
ako do Prahy sa zvykli v Prahe zastaviÈ na pár dní, Teraz letia priamo do cieºovej
stanice, resp. sa zastavia v meste v ktorom berú tranzit. TakÏe záujem o cesty do
âeskej republiky a na Slovensko nie je zníÏen˘. Na margo letov do Maìarska v‰ak
musím povedaÈ, Ïe Malév tak isto zru‰il lety na toto obdobie a lety obnovia na konci
mája, takÏe zhruba v tom istom období ako âSA, kedÏe âSA obnovuje lety od 1.
júna,
ABE: Pokud nûkdo letí do Prahy, Brna, Ostravy, Bratislavy a Ko‰ic, jak by mûl
cestovat?
Nitra Travel: Z Toronta do Prahy veºmi dobré ceny a spojenie ponúkajú KLM s
letom cez Amsterdam, Austrian Airlines cez ViedeÀ, ale aj Lufthansa pri‰la na trh
s akciami, hlavne pre t˘ch, ão potrebujú letieÈ z Ottawy. Do Brna nám Austrian
Airlines ponúka autobus priamo z letiska, do Ostravy a do Ko‰ic tak ako aj v
minulosti ponúkajú letecké spojenie. âo sa t˘ka cestujúcich do Bratislavy tÍ si uÏ
dávno zvykli cestovaÈ s Austrian Arlines pretoÏe je tu pre nich priamy let do Viedne.
Od minulého roka je to aj Air Transat (charter). Do Bratislavy potom premáva
autobus taktieÏ priamo z letiska. Pre t˘ch, ão by predsa len uprednostnili letieÈ
priamo do Bratislavy ponúkame Lufthansu.
ABE: Projevily nûkteré aerolinie zájem vstoupit do uvolnûného prostoru?
Nitra Travel: Ako som uÏ spomenula uzavreli sme zv˘hodnenú ponuku s KLM a
na na‰e urgovanie Austrian Airlines nám ponukli autobus do Brna, Polské aerolinky
LOT zasa ponukaju lety do Rzeszowa, ão môÏe byÈ moÏnosÈ pre cestujúcich na
severov˘chod Slovenska.
***

Letters/E-mail
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a lidové poezie nebo ãeskou a nûmeckou
v˘tvarnou avantgardu, zvlá‰tû Jana
Zrzavého a Tvrdo‰íjné. Velmi aktuálnû
zní jejich úvahy o národním charakteru a
problematice ãe‰ství v umûní, o v˘znamu
ãesko-nûmeckého souÏití pro kulturu
obou etnik a rovnûÏ o stále Ïivém tématu
nacionalismu a nacismu. Tento poprvé
vydávan˘, v˘znamn˘ osobní i dobov˘
dokument odkr˘vá mnoho detailÛ z
kulturního i politického zázemí
ãeskoslovenské spoleãnosti po první
svûtové válce a sv˘mi pfiesahy má co fiíct
Ferdinand Peroutka,
i k dne‰ku: budoucnost souÏití âechÛ a
Johannes Urzidil:
NûmcÛ nevidí autofii totiÏ pouze v
“odãiÀování” ãi “narovnávání” historie, ale
O ãeské a nûmecké
v evropském sjednocení. Vy‰lo v
kultufie
nakladatelství Máj. Vázaná s pfiebalem,
Dva v˘sostní intelektuálové dvacátého 144 stran, 160 Kã.
století, vyrostlí na kultufie první republiky,
Jaroslava Jiskrová
dávají nahlédnout v rozhovoru,
***
natoãeném v ‰edesát˘ch letech minulého
století v exilu, do sv˘ch vzpomínek,
Na‰e internetové stránky
postfiehÛ a literárnûvûdn˘ch a
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
filozofick˘ch úvah. Jejich hovor se toãí
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
mimo jiné kolem nûmecké a ãeské
www.satellite1-416.com
literatury, praÏské nûmecko-Ïidovské
www.zpravy.ca
umûlecké spoleãnosti a literární kavárny
www.zpravy.org
Arco ãi kolem Franze Kafky, jeho díla a
Pfiedchozí ãíslo v PDF
vztahu k Ïenám, zejména k Milenû
www.2.satellite1-416.com
Jesenské. Hodnotí také vztah Karla
www.2.zpravy.ca
âapka a svûtové literatury, J. W. Goetha

byli velmi sympatiãtí (i mnû, kter˘ inklinuje
ke stranû republikánÛ). Budou ale mít on
(Obama) ãi ona (Clintonová, v pfiípadû
zvolení, dost schopností vrátit Ameriku
do postavení, které jí právem náleÏí?
Ale, aÈ tak ãi onak, pro na‰ince je
vhodnûj‰í dopfiát si sklenku ãerveného
vína, doporuãovaného nejednou
odbornou studií, navzdory názorÛm
zavil˘ch abstinentÛ…
Vladimír Cícha - Vancouver
***

Nepsal bych toto, kdybych nevûdûl o moudrosti, Ïe pesimista je dobfie informovan˘
optimista. ProtoÏe snad vût‰ina takov˘ch úsloví, pranostik, mudrosloví, je potvrzena
praxí a nabitou zku‰eností, pí‰i i tenhle textík. I kdyÏ se nepovaÏuji za naprosto
dokonale informovaného optimistu.
okupaci supermocností a bídnosti politikÛ
Ano, dosud si myslím, Ïe v na‰em Ïivotû zvolil jsem Ïivot v zemi svobodné a
navzdory v‰emu pfievládají vûci dobré demokratické, dnes dostihují mû tady
nad ‰patn˘mi. Tím nechci fiíct, Ïe dnes úkazy tolik pfiipomínající minulost? Proã
jsou ãasy definitivnû lep‰í neÏ tfieba pfied common sense (po na‰em selsk˘ rozum)
‰edesáti lety. Ano, je dosud mír, Ïádná ztrácí tak rychle svÛj logick˘ v˘znam a
válka svûtového rozsahu. A to se musí opodstatnûní? Proã o pozice ve vládû
vzít zatracenû dobfie v úvahu.
neucházejí se lidé, kter˘m do genia chybí
Ale teì ona slíbená shora píseÀ!
jen malinkat˘ krÛãek?Proã megalomanie
Vzpomínán na obsah knih pana Tofflera, zbohatlíkÛ ãiní nákup domu pro mladou
pfiedpovídající blaho, zpÛsobené dvojici zcela nedostupn˘m, aã v dobû
rozvojem poãítaãové techniky, jeÏ na‰i zmûny jednoho systému za jin˘,
pfievede nespoãet pracovníkÛ z kanceláfií lep‰í, bylo to tak snadné? Proã zloãinci v
do jejich domovÛ, pfiípadnû na chaty na této kanadské zemi mnohdy vzbuzují vût‰í
bfiehu jezera nebo oceánu, z nichÏ bude pochopení a náklonnost zákonodárcÛ neÏ
jim moÏno nadále pfiispívat svou jejich obûti? Proã je tak tûÏké zmûnit v
odbornou hfiivnou ku blahu spoleãnosti. minimálním ãasovém období vûci ‰patné
Ano, je to mnoh˘m umoÏnûno. Ale jin˘m v lep‰í, maje na mysli zákony zemû?
nastal shon, nezbytná práce v trvání více Proã fakta, nevyhovující poÏadavkÛm
hodin. Tûch pracovních hodin by mûlo politické správnosti, jsou zamlãována
b˘t sedm a pÛl.
nebo zkreslována? Jak dlouho mÛÏe trvat
Hola, v‰echno je malinko nebo i hodnû tenhle skluz od hodnot kdysi pro tuto
jinak, pane Toffler! A kdo to zpÛsobil, Ïe zemi zásadních?
prognóza fundamentálnû zdatného Hola, zpívám svou píseÀ pesimistovu u
futurologa se ponûkud míjí se vûdomí, Ïe by mohlo b˘t je‰tû mnohem
skuteãností? Je rostoucí poãet automobilÛ hÛfi ... Ïe Kanada je nadále zemû, která
SUV dÛkazem toho, Ïe v‰ichni, kromû mne naplÀuje stále dobr˘m pocitem, Ïe
Filmov˘ festival NADOTEK uvítal Václava Táborského
obyvatelÛ Afriky a Stfiedního v˘chodu (s jsem uÏ léta jejím obãanem ... ale také, a
v˘jimkou Izraele), se máme stále lépe a to stále ãastûji a silnûji jist˘m men‰ím i
lépe? Bez ohledu na v‰echny existující vût‰ím rozãarováním. To je, mimo jiné,
okolnosti?
zpÛsobené vûdomím, Ïe potence této
Proã v tomto vûku laikovi aÏ zemû jsou mnohem vût‰í neÏ jak jsou
nepochopitelné techniky a technologie, dosud vyuÏívány.
jeÏ mûla by, dle pana Tofflera, Ano, ãtenáfi mÛÏe namítnout ... Ale, ale,
poznamenat jejich uÏivatele neÏ zcela mil˘ pane, vám se to fiíká, vÏdyÈ vy
blahodárnû, pfiib˘vá ve vyspûl˘ch zemích nemÛÏete nic zlep‰it ani pokazit!
stresÛ a jejich neblah˘ch následkÛ?
A to je ov‰em správná pfiipomínka, ale k
Proã dnes pfiichází mi po‰ta do tomu si dovolím dodat, Ïe rozhodnutí
Vancouveru z Toronta deset dnÛ, aã stát se politikem mûla by pfiedcházet
pfied lety to trvalo jen pût ãi ‰est dnÛ? dÛkladná anal˘za zku‰eností a
Proã, po opu‰tûní domoviny, jeÏ po schopností, zbavená dokonale poku‰ení
ega ... ale to uÏ jsou teorie podobající se
Slovo z Britskej Kolumbie kdysi té, Ïe je moÏné sestrojit perpetuum
mobile ...nebo nastolit v té ãi oné zemi
fungující socialismus a nedej boÏe i
komunismus!
Vãera jsem se díval na debatu
demokratick˘ch
kandidátÛ
na
presidentsk˘ úfiad US. Oba kandidáti si Torontsk˘ filmafi Václav Táborsk˘ byl jednou z hlavních postav festivalu NADOTEK, kter˘
poãínali spoleãensky zcela na v˘‰i, na se konal v Ústí nad Orlicí.
JF
kladené otázky se snaÏili odpovûdût, oba
***

Je to ãasopis hlavne o Slovákoch Ïijúcich
v Britskej Kolumbii, ale nielen o nich.
Doãítate sa aj o in˘ch zaujímav˘ch
osobnostiach slovenskej emigrácie.
Urãite kaÏdá a kaÏd˘ z vás si v Àom nájde
“svoj” ãlánok, ãi Ïijete v Kanade, na
Slovensku alebo hocikde vo svete.
âasopis vydávame ‰tvrtroãne v krásnej
farebnej tlaãi. Ak ho chcete dostávaÈ
tradiãnou po‰tou a viac informácií o
ãasopise môÏete získaÈ na www.skbc.ca/slovo <http://www.sk-bc.ca/slovo>
alebo na e-mail subscribe.slovo@skbc.ca
J. Starosta
***
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Dneska v dobû internetu - vidím, kolik medu je tu
Toto je první vskutku digitální story, která
by se pfied dvaceti lety vÛbec nemohla
stát a pfied deseti lety by se mohla stát jen
nûkter˘m - na internetu vzdûlan˘m; aÏ
dnes je takov˘ pfiíbûh sdûliteln˘ skoro
kaÏdému, kdo má otevfiené oãi a pfiípojku
na internet - tento fenomén, tento
novotvar, jenÏ je nepopsateln˘ jako BÛh,
a stejnû v‰udypfiítomn˘.
Internet v této story hraje prim; leã story
s internetem v hlavní roli nemÛÏe b˘t
story bez lidí, ktefií internet zabydlují a
uÏívají; napfied pfiedstavím úãastníky této
story:
Oscara za vedlej‰í roli, tu hlavní dostane
internet, bez které by se pfiíbûh nekonal,
dostane Milena. Kdo je Milena? Milena je
mÛj kontakt v rodné Ostravû; Milenu jsem
potkal na sociálním úfiadu v tom tristním
roce 2001, kdyÏ jsem pfiichvátal do
Ostravy zachránit nezachránitelnou
situaci - maminka umírala na rakovinu a
tatínek, veterán s 84 léty zdravého Ïivota
a 58 léty ‰Èastného manÏelství, si neumûl
a nemohl pomáhat sám. Hledal jsem
usilovnû nûjakou formu v˘pomoci a na
sociálce jsem hovofiil s Milenou asi pÛl
hodiny.
Pfied odletem z Ostravy jsem za‰el paní
Milenû podûkovat za její poradu, vymûnili
jsme si emejlové adresy a odletûl jsem
domÛ do Sudbury. Za mûsíc po mém
odletu umfiela maminka, za dal‰í dva
ode‰el za maminkou tatínek.
To bylo kolem data 11. záfií 2001 (9/11)
a ani jsem se nedostal do Ostravy na
pohfieb. Emejlem jsem si vylil bolavé
srdce smûrem k oãím paní Mileny a ona
mi úãastnû odepsala a pí‰eme si dodnes.
Pfied pÛldruh˘m rokem se objevil
komunikaãní zázrak - SKYPE a s Milenou
si furt máme co fiíct - skajpujeme dennû.
Veãer neÏ jdu spát napí‰u pár fiádek
Milenû v ãase, kdy Ostrava spí a zatímco

já spím, Milena si pfieãte mou zpráviãku a
napí‰e co je nového v Ostravû, coÏ já ãtu
pfied snídaní, kdyÏ je v Ostravû o ‰est
hodin víc, Milena uÏ je po obûdû a vafií si
kafe ke svaãinû.
Tûchto ‰est hodin ãasového rozdílu mezi
Ostravou a Sudbury je pro digitální story
dÛleÏité, protoÏe story se odehrávala,
kdyÏ jsem spal a posbíral ji (story), aÏ
kdyÏ byla pointa hotová.
Druh˘m úãastníkem v digitální story je
jistá Marie, Milenina pfiítelkynû. Nikdy
jsem Marii nepoznal, jen z psaní od
Mileny, kdyÏ vypráví, co s pfiítelkyní
podniká. Z historek se mi zdá jako jedna
z tûch, od kter˘ch jeden mÛÏe ãekat
lecjaké pfiekvapení a znaãnou dávku chuti
do Ïivota.
Digitální story, koneãnû, povzdechl si,
kdo to ãte, jsem rekonstruoval ze
skajpov˘ch vzkazÛ, které mi poslala
Milena (v ãase, kdy jsem chrnûl v posteli).
První ranní vzkaz od Mileny: „Mám
zajímavou pfiíhodu, kterou mi vãera
vyprávûla Marie. V roce 1968 tûsnû pfied
okupací chodila na zdravotní ‰kolu se
spoluÏaãkou jistou Marií Gabánkovou.
UÏ tenkrát tíhla k umûní malífiskému a
jednoho dne vnutila Marii cel˘ svazek
ãasopisÛ Dûjiny umûní. To je‰tû Marieãertice netu‰ila, Ïe spoluÏaãka uÏ spfiádá
plány na emigraci. Jednoho dne nepfii‰la
do ‰koly a od té doby o ní nesly‰ela.
Vyprávûla mi, jak si dala tyto ãasopisy
svázat a má je dodnes. ¤ekla jsem jí, Ïe
dnes není Ïádn˘ problém najít skoro v‰e
na googlu, pokud je tro‰ku známá a
nezmûnila si jméno. Po pfiíchodu domÛ
jsem bûÏela k poãítaãi a dotyãnou M.
Gabánkovou jsem na‰la, jako známou
v˘tvarnici a malífiku. Hádej kde? Ano
správnû, jak jinak neÏ v Kanadû! Na‰la
jsem ji na www.novydomov.com. Je to
ãasopis, kde se pí‰e o ãeské komunitû a

je vyfocená pfied sv˘m obrazem. To pí‰u
jen tak pro ilustraci, Ïe díky internetu je
svût dostupn˘ v‰em!“
Za pár minut Milena napsala dal‰í vzkaz:
„Kdyby tvoje v˘jimeãná Ïena Eva
vypátrala nûjak˘ kontakt na M.
Gabánkovou, ta kniha kreseb, kterou
kfitila, by mohla b˘t zajímavá! Jsem
zvûdavá, jestli vyjde i v âechách.“
O pÛlhodinu pozdûji Milena napsala:
„Právû mi psala Marie, Ïe uÏ se jí podafiilo
získat kontakt na v˘tvarnici Gabánkovou.
Gabánkova uãí ve ‰kole v Torontu a její
manÏel se jmenuje Ale‰ Bfiezina a má
webové stránky www.zpravy.ca“
Dal‰í vzkaz od Mileny, „No, to je ale
neskuteãné! Mám adresu na Ale‰ovy
noviny, www.zpravy.ca. Tak ty ses mi ani
nepochlubil, Ïe pí‰e‰ do Ale‰ov˘ch
novin? Vidí‰, jak v‰echno vypluje
napovrch?“
Pfiedchozí sérii vzkazÛ od Mileny jsem
si pfieãetl, kdyÏ jsem se vrátil z ranní
vycházky sudburskou polární krajinou;
její zprávy mne nadchly a odepsal jsem
Milenû: „CoÏ sis nev‰imla, Ïe se neumím
moc chlubit? Ale dobré vûci se vÏdy
dozví‰... S Ale‰em Bfiezinou to bylo tak:
Máme dobrou známou v St. Catharines,
nûjaká Naìa Humlová, která prodávala
ãeské kníÏky, mûla takov˘ podnik zvan˘
Literacy Pragensis a my od ní kupovali
kníÏky. V devadesát˘ch letech jsem jí
párkrát napsal chválu na kníÏky a ona se
znala s Ale‰em a tak mu kter˘si ten dopis
dala a on to uvefiejnil, a od té doby obãas
nûco uvefiejní... Autor kníÏky o Vitální
dÛleÏitosti pfiátelství (Tom Rath: Vital
Friends) pí‰e, Ïe pfiátelství energizuje,
nabíjí ãlovûka energií, a tedy prospívá,
kdyÏ se o pfiátelství peãuje (jako o
kvûtinu), kdyÏ se zalévá a pfiikrmuje
nápady, pak je prospû‰né a dlouhotrvající;
k mému zdû‰ení to málokdo ví, nefiku-li

dûlá. Dne‰ní pfiíklad tvé historky s ãerticí
Marií, a od ní k Marii Gabánkové a, protoÏe
jsi hledala a nevzdala se, k Ale‰ovi a pfies
Ale‰e zas ke mnû - není to fascinující??
Teì to napi‰ Ale‰ovi a Ale‰ to poví G. a
tak se dobfie vûci ‰ífií jako kola na vodû.
Pfiipadá mi to úÏasné!!! AÏ toto bude‰
vyprávût Marii, tak si teprve uvûdomí‰,
cos dokázala, co ona se asi ani nepokusila
udûlat...“ a Milena obratem odepsala:
„Pfiedstav si, Ïe kdyÏ je‰tû obû Marie
chodily na SVV·, tak ji M. Gabánková
namalovala a Marie má doposud ten
obrázek - ãili svÛj portrét - schovan˘.
Nedávno si jej povûsila na zeì. Letos to
bude devûtadvacet let, co se znám s
Marií ãerticí.“ Milena mi poslala po SKYPE
portrét Marie od Marie Gabánkové a
odepsal jsem: „Skvostné! TO URâITÉ
NAPI· ALE·OVI! M. Gabánková bude
mít radost jako má radost kaÏd˘, kdo
není zapomenut˘, zapadl˘ v Ïumpû
minulosti; Ale‰ potfiebuje hezké pfiíbûhy
jako kaÏd˘, kdo nûco tvofií a zfiídka se
dozví, Ïe to tvofií dobfie…“
Nemínil jsem tímto zápisem nazvan˘m
Digitální story kritizovat ty, ktefií poãítaãe
a informaãní revoluci ignorují, ani ty, ktefií
poãítaã pfiipojen˘ na internet mají, ale
tento nepouÏívají; chci naopak velebit tu
rostoucí mnoÏinu lidí, ktefií objali internet
jako dálnici mezi lidmi rozmanit˘ch zálib
a preferencí, která jim umoÏÀuje dûlat
fascinující objevy z pohodlí svého
domova. ·karohlídové, ktefií v progresu
hledají úpadek, nemají problém s
pokrokem, ale sami se sebou a svou
neobratností se pokroku pfiizpÛsobit a
objevovat nové obzory.
Mimochodem, kromû pÛvabného
pfiíbûhu, jsem získal digitální malífiskou
prvotinu paní Marie Gabánkové, kterou
si nechám zarámovat.
Ross Firla - Sudbury
***
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Josef Lnûniãka:

Pû‰ky k so‰e Svobody
Za neobvykl˘ch okolností jsem se seznámil s muÏem, kter˘ na sebe upozorÀoval
sv˘mi znalostmi svûta, zku‰enostmi a pfiátelsk˘m pfiístupem k ostatním lidem. Byl
to Jihoslovan, ovládal nûkolik jazykÛ a mû upoutal svou perfektní znalostí ãe‰tiny.
Bylo mû aÏ nápadné, jak se pfiesnû a peãlivû vyjadfiuje spisovnou ãe‰tinou, takÏe
jsem byl pfiesvûdãen, Ïe je ãesk˘ jazyk jeho druh˘m jazykem. Opravdu, jeho
matefisk˘m jazykem byla srb‰tina. Stali jsme se pfiáteli a na‰e pfiátelství trvalo aÏ do
jeho smrti. Jednou mi vyprávûl svÛj nev‰ední záÏitek z cesty do Ameriky. Bylo to
nedlouho po skonãení druhé svûtové války, kdy ho pfiátelé pozvali do New Yorku.
Neletûl, plul lodí. Cesta trvala pfiibliÏnû tak dlouho, jako sám pobyt v New Yorku,
ale to nebylo to nejpodstatnûj‰í, co mi chtûl vylíãit. Nezapomenutelné pro nûj bylo,
kdyÏ loì pfiiplouvala do newyorského pfiístavu za ranního rozbfiesku. Mûsto bylo
zahaleno lehouãkou mlhou. Noc bledla a z oceánu se vyklubávalo slunce. Snad
v‰ichni cestující i posádka se nahrnuli na horní palubu. Vládlo napjaté oãekávání,
co uvidí jako první na americkém kontinentu. MÛj pfiítel barvitû líãil, jak se nejdfiíve
vynofiila z mlhy hofiící pochodeÀ a potom, jakoby z mofie pomalu vystupovala socha
Svobody. Takového nûco mÛÏete zaÏít jen z paluby lodi.
O so‰e Svobody jsme tenkrát za totality sly‰eli mnoho vtipÛ, pfiesto ale zÛstala
symbolem svobodného Ïivota. Pfiicházejí k ní milióny lidí ze v‰ech koutÛ svûta, ze
v‰ech svûtadílÛ. Na Milanovo líãení jsem nikdy nezapomnûl. A tehdy, bylo to asi
pfied patnácti lety, jsem se zafiekl: Kdyby se mi nûkdy v Ïivotû naskytla moÏnost
vidût sochu Svobody, kterou v roce 1878 lid Francie vûnoval americkému lidu, ‰el
bych k ní tfieba pû‰ky.
Mnohokrát jsem si na toto své pfiedsevzetí vzpomnûl, ale pfiání bylo neuskuteãnitelné.
AÏ po mnoha letech jsem z ãista jasna stál na „odrazovém mÛstku” k docílení mého
pfiedsevzetí. Stanul jsem v „ostrÛvku” âechÛ v chorvatském Daruvaru. Koneãnû
jsem totiÏ získal od âeskoslovenské státní banky devizov˘ pfiíslib na 5 tisíc dinárÛ
a mohl jsem odjet do Jugo‰ky.
V Daruvaru vypadnu z autobusu, o kousek dál potkám paní, pûknû pozdravím a
ptám se, kde najdu Jednotu. Paní si mû nechápavû zmûfiila a zostra se zeptala: „To
vy nevíte, kde je Jednota? Odkud vlastnû jste?” Byl jsem udiven. Tak daleko od
âech a jaká krásná ãe‰tina!
„My tady tak mluvíme v‰ichni,” vysvûtluje paní, po té, co jsem se jí pfiedstavil, a
ukazuje ochotnû cestu. Ani na ãesk˘ Daruvar nemohu zapomenout.
Cesta mû pak vedla do Bûlehradu. Dál jsem nesmûj. Ono to tehda s vycestováním
z âeskoslovenska nebylo jednoduché. Pfiíslib banky byl termínovû omezen, v˘jezdní
doloÏku musel potvrdit zamûstnavatel a do cestovního pasu jsem dostal zcela
ojedinûlé razítko: Platí jen pro cestu do Jugoslávie a zpût! Nikam jinam a basta fidli.
V Bûlehradû civûli na ten nov˘ normalizaãnû-komunistick˘ cestovní doklad znaãnû
vyjevenû: Co si to ta praÏská normalizace zase vymyslela. Star˘ plukovník Bulat,
nûkdej‰í pracovník v Praze na velvyslanectví, mi pfiátelsky povídá: „S tímhle pasem
se nikam nedostane‰. lnu, hochu, ty to má‰ doma díky svému boufilivému mladickému
Ïivotu, podûlan˘. Doporuãoval bych ti odjet do Ameriky!” ZÛstal jsem stát jako
pfiimraÏen˘, jako strom zasaÏen˘ bleskem.
Ono se to starému plukovníkovi Bulatovi fieklo: Odjed’ do Ameriky!
Ale jak? I na to v‰ak mûl Bulat odpovûì: „PÛjde‰ odtud pfiímo do ulice Knûze
Milo‰e aÏ dojde‰ k americké ambasádû, jdi dovnitfi, budou tû tam ãekat!” Vloudím
se tedy do budovy, nevím co bude dál, jak se domluvím, co fieknu. Sotva ale zavfiu
dvefie, objeví se pohledn˘ muÏ a ptá se po panu Lnûniãkovi. Hlásím se a dostanu
pokyn: Jdûte ke konsulce, já vám budu dûlat tlumoãníka...
Netrvalo dlouho a já je‰tû s jedním Bulharem Jak myslíte, Ïe se jmenoval? Ne jinak
neÏ Dimitrov - lezu na bûlehradském leti‰ti do letadla a po osmi hodinách letu jsem
v New Yorku. Na imigraãním úfiadu nám fiekli, Ïe v 9 hodin ráno se máme dostavit
na Katolickou charitu hned vedle hotelu, kde jsme pfienocovali. Samozfiejmû, Ïe v
devût jsme s Dimitrovem na urãeném místû. Myslím si: Teì to zaãne! Ani já ani
Bulhar anglicky neumíme... Ale on na nás úfiedník pûknû po nûmecku. S údivem se
ptám, kde se tak dobfie nauãil nûmecky. Byl vojákem americké okupaãní armády a
slouÏil 5 let v Nûmecku. Jmenoval se Jim.
Samozfiejmû, Ïe jsem nezapomnûl na své pfiedsevzetí a hned jsem se Jima ptal, jak
se dostanu k so‰e Svobody. Vzal papír a nakreslil mi cestu ke stanici autobusu, a pak
pr˘ od pobfieÏí pluje loì. Ale já jsem chtûl splnit svÛj slib a jít pû‰ky bylo to asi 10
nebo 13 kilometrÛ. KdyÏ jsem mu v‰echno vysvûtlit, dlouho a srdeãnû se mému
pfiedsevzetí smál, ale mÛj úmysl pochopil.
Na Broadway jsem potkal dva mladé muÏe s dvûma dívkami, ktefií mû oslovili
‰panûlsky, byli z Kolumbie a ‰li se také poklonit so‰e Svobody. Anglicky neumûli,
nûmecky taky ne. ¤ekl jsem si: Pepku, na co má‰ ruce a nohy? I tûmi se lze domluvit!
A víte, Ïe to fungovalo. Neumíte si pfiedstavit, jaká to byla krásná a veselá cesta s
tûmi lidmi. Do‰li jsme k so‰e Svobody, spoleãnû se vy‰plhali aÏ nahoru, prohlédli
si muzeum, vyfotografovali se a po ãtyfiech hodinách jsme se zaãali vzájemnû
vyprovázet. Nebralo to konce, nikdo se nechtûl rozlouãit. Je‰tû dnes se dívám na
jejich fotografie.
Slib jsem splnil. ·el jsem k so‰e Svobody pû‰ky. Je‰tû dal‰ích nûkolik rokÛ jsem
nav‰tûvoval sochu Svobody vÏdy 21. srpna schválnû na protest proti okupaci
âeskoslovenska v roce 1968.
***

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!
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V novom roku 2008 veºa lásky, poÏehnanaia, ‰tastia a
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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
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Capital Properties & Services, Inc
E-mail:
Tel.: (941) 780-5723
mariabalaz@yahoo.com
Fax: (941) 921-1111
Web: www.mariabalaz.com
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Sports

1-416

Mezinárodní kopaná
Neoficiální mezistátní
fotbalové utkání
¤ecko-âesko 1:0 (0:0)
âesk˘ t˘m v úter˘ na Kypru v neoficiálním
mezistátním utkání s fieck˘m v˘bûrem prohrál
gólem z ofsajdu. Opory jako âech, Koller,
Ujfalu‰i, Rozehnal, Grygera a dal‰í hráãi
sledovali zápas pouze z tribuny.
Na Národní stadión, kde âe‰i konãili vítûznû
kvalifikaci na EURO s Kyprem, pfiivedl do
chladného veãera ãesk˘ t˘m s kapitánskou
páskou David Jarolím. Oba soupefii zaãali
velmi opatrnû a dlouhé minuty nebyla k vidûní
jediná pohledná akce. Branka: 80. Salpigidis.
850 divákÛ.
***

Poláci vyfiídili mdlé âechy
za pÛl hodiny
âesko-Polsko 0:2 (0:2)
Soustfiedûní ãesk˘ch fotbalistÛ na Kypru se
moc nevyvedlo. AspoÀ pokud jde o v˘sledky.
Na úterní prohru 0:1 s béãkem ¤ecka
navázali ãe‰tí reprezentanti neúspûchem
0:2 v oficiálním duelu s Polskem.
Z gólu se brzy radovali hosté, kdyÏ
Lobodzinski pfievzal míã na hranici ofsajdu,
utekl obráncÛm a poslal ho po zemi k tyãi
podél âecha. Poláci hráli jednodu‰e, u
vût‰iny míãÛ byli o krok dfiív i díky vût‰ímu
dÛrazu v osobních soubojích a neustále
hrozili z rychl˘ch protiútokÛ. Pfiesto se do
dal‰í ‰ance dostal Koller, ale na Boruce
nevyzrál. Naopak. Po rychlé akci a pfiesné
pfiihrávce Smolarka se trefil z hranice
‰estnáctky
pfiesnû
pod
bfievno
Lewandowski. KdyÏ pak sudí nafiídil
pokutov˘ kop za faul Boruce na Baro‰e, k
dovr‰ení zoufalé první pÛle polsk˘ gólman
Kollera vychytal. Branky: 6. Lobodzinski,
29. Lewandowski. 1100 divákÛ.
***

Mezinárodní hokej

Pfiátelsky: ·védsko-Slovensko 1:5.
·védské hry: Finsko-âR 6:1, ·védsko-âR
4:2, Rusko-âR 2:4.
âe‰i skonãili na turnaji poslední.
·koda Cup ve ·v˘carsku: SlovenskoFrancie 3:2, ·v˘carsko-Slovensko 2:1,
Nûmecko-Slovensko 4:1.
***

NHL
Torontské Blues
Toronto-St. Louis Blues 2:3
(1:2, 1:1, 0:0)
V prÛmûrném utkání nastoupil Jifií Tlust˘ v prvním
útoku se Sundinem a Antropovem. BohuÏel v‰ak
tato fiada v obranû je‰tû s Tomá‰em Kaberlem a
Pavlem Kubinou inkasovala po 78 vtefiinách hry.
Vedoucí branku vstfielil nejstar‰í hráã St. Louis
pûtatfiicetilet˘ Keith Tkachuk. Byl to stejn˘ hráã,
kter˘ zaznamenal i druh˘ gól utkání a Toronto se jiÏ
z tohoto ‰oku do konce utkání nevzpamatovalo, i
kdyÏ v 13. minutû Blake sníÏil na rozdíl jediné
branky. Hfiebíkem do torontské rakve byla 31.
minuta, kdy Vesa Toskala neudrÏel puk a Backes
dostal Blues opût do dvoubrankového vedení.
Je‰tû v druhé tfietinû Stajan sníÏil na koneãn˘ch
2:3. Maple Leafs si nedokázali vypracovat v závûru
utkání patfiiãn˘ tlak. Pfiesto se jim podafiilo dopravit
puk do sítû, ale bylo to jiÏ po odpískání. Maple Leafs
tak zÛstávají pfiedposlední ve své konferenci a
nadûje na úãast ve Stanley Cupu se pro nû
nenávratnû pro leto‰ní sezónu vzdaluje.
***

Koneãnû disciplína
Toronto-Ottawa 4:2
(2:1, 0:0, 2:1)
Co nejvíce pfiekvapilo v sobotním utkání byla
disciplinovanost torontsk˘ch hokejistÛ. PfiestoÏe
muÏstvo nastoupilo s fiadou náhradníkÛ ani jeden z
hráãÛ nemusel bûhem utkání za katr, zatímco
ottaw‰tí ‰estkrát, z toho Andrej Meszaros tfiikrát.
Pouze jednou v‰ak dokázali Maple Leafs skórovat
pfii pfiesilovce a to Jifiím Tlust˘m pfii druhé brance v
15. minutû. Dafiilo se mu i jinak a strávil témûfi
dvacet minut na ledû. TotéÏ lze fiíci i o Pavlu
Kubinovi, kter˘ byl oznaãen jako tfietí nejlep‰í hráã
utkání. Nejvíce ãasu z torontsk˘ch v‰ak strávil na
ledû Tomá‰ Kaberle 23:14 minut. Úvod utkání patfiil

Maple Leafs, kdy Dominic Moore svou druhou
brankou otevfiel skóre. Dvoubrankov˘ náskok
domácích srovnal v úvodu tfietí tfietiny Neil. Branky
Colaiacova a blafák Blaka rozhodly o vítûzství
domácích. První branku SenátorÛ, pfii které asistoval
Andrej Meszaros vstfielil Nick Foligno.
JelikoÏ Jifií Tlust˘ nezaznamenal v sobotu svou
první branku v tomto t˘dnu, zeptali jsme se ho i na
podrobnosti z pfiedchozího zápasu proti Carolinû.
JT: To není pouze to, Ïe jsem vstfielil dvû branky,
ale jde také o to, Ïe mám více ãasu na ledû. Proto
mohu hrát klidnûji a hraje se mi teì lépe.
ABE: Nastupoval jste ve více útocích, jak jste
pfiijímal tyto zmûny?
JT: KdyÏ jsme hráli pût na pût, tak jsem hrál v útoku
s Matsem Sundinem. Pfii pfiesilovce to bylo s Blakem
a Stajanem, protoÏe pfiesilovky jsou nacviãené
trochu jinak. A vût‰ina hráãÛ, ktefií mají b˘t na ledû
pfii pfiesilovkách je zranûná. Je to opût pfiíleÏitost
pro mne b˘t na ledû a nûco ukázat.
ABE: Proti Carolinû jedna branka, dnes druhá
mohl byste nûco k tomu fiíci?
JT: V utkání proti Carolinû jsem dostal pfiihrávku od
Sundina. Zkusil jsem vystfielit a padlo to tam. Byl
jsem ‰Èastn˘, Ïe to tam padlo po del‰í dobû. Dnes
to byla dobrá práce na zadním mantinelu. Stajan
vystfielil a já jsem to pouze doráÏel.
ABE: Lze dohonit bodovou ztrátu, kterou máte?
JT: Ztráta je velká, ale kdybychom hráli jako dnes
tak máme velikou pfiíleÏitost to dotáhnout. KaÏd˘
zápas je jin˘ a my musíme hledût do budoucna.
***

Zedník vystrájal ako za mlada
Toronto-Florida 0:8
(0:1, 0:3, 0:4)

Floridsk˘ útoãník RICHARD ZEDNÍK (32) si rovnako
ako jeho spoluhráãi v noci z utorka na stredu v
zámorskej NHL schuti zastrieºal. Jeho tím vyhral v
Toronte 8:0 a „Zed“ bol vyhlásen˘ za najlep‰ieho
hráãa zápasu.
ABE: âakali ste také hladké víÈazstvo?
RZ: Prv˘ gól sme dali pri presilovke. Potom nám
tam zaãalo padaÈ v‰etko. UÏ po dvoch tretinách
sme mali dostaãn˘ náskok, a potom sme v
závereãnej ãasti pridali ìal‰ie.
ABE: Dá sa povedaÈ, Ïe pri‰lo obdobie, keì
máte veºa ‰ancí?
RZ: Keì dáte prv˘ gól, väã‰inou prídu ìal‰ie
príleÏitosti. V‰etko hralo pre nás, pre Toronto niã.
ABE: Dodal vám sebadôveru uÏ sobotÀaj‰í gól
proti Tampe?
RZ: VÏdy je to dobr˘ pocit streliÈ víÈazn˘ gól minútu
pred koncom. Získali sme dva body a v Toronte
pridali ìal‰ie dva. To je najdôleÏitej‰ie. Je to dobr˘
zaãiatok pre trip, ktor˘ nás ãaká.
ABE: Viete, Ïe ste pomáhali tvoriÈ históriu? Je
to najvy‰‰ie víÈazstvo Floridy.
RZ: Naozaj, to je pekné. Pre nás je v‰ak
najdôleÏitej‰ie dostaÈ sa do play off.
ABE: Ste v NHL uÏ veºa sezón. Ako ste s nimi
zatiaº spokojn˘?
RZ: Zo zaãiatku to bolo dobré, potom sa to trochu
spomalilo a teraz dúfam, Ïe to zase bude dobré.“
ABE: Hrali ste vo Washingtone, v Montreale a
na Floride. Kde to bolo najlep‰ie?
RZ: Vo Washingtone som zaãínal. V Montreale
som preÏil azda najkraj‰ie roky. Na Floride si
nesÈaÏujem. KaÏdému by sa tu páãilo. V‰ade som
bol spokojn˘, ale nedá sa povedaÈ, Ïe by to niekde
bolo vyslovene lep‰ie. Za Floridu hrám prvú sezónu.
V‰etko záleÏí na tom, ãi sa dostaneme do play off.
ABE: V prípade, Ïe by sa to klubu nepodarilo,
hrali by ste za Slovensko na aprílovom svetovom
‰ampionáte v Kanade?
RZ: Uvidíme. Pokiaº by som bol zdrav˘, nevidím v
tom Ïiaden problém.“
ABE: Vo va‰om muÏstve je niekoºko hráãov zo
Slovenska a z âeska. Ako to s nimi v t˘chto
dÀoch vyzerá?
RZ: Problém je, Ïe JoÏko Stümpel je zranen˘.
Bude mimo hry ‰tyri aÏ ‰esÈ t˘ÏdÀov. Aj BraÀo
Mezei bol zranen˘, ale uÏ hrá. Veºkou oporou je
ãesk˘ brankár Tomá‰ Vokoun. âasto nám vychytá
víÈazstvo.
Právû Tomá‰ Vokoun se tû‰il pozornosti novináfiÛ
a televizních kamer. Nejprve jsme mu tedy
pogratulovali k ãistému kontu a zeptali jsme se ho,
jak je obtíÏné udrÏet ãisté konto v utkání, kdy
soustfiedûnost obrany není stoprocentní…
TV: Dnes to tam skuteãnû padalo, dali jsme osm
gólÛ, coÏ je asi nejvíce v historii Floridy. KdyÏ je
ãlovûk v brance, tak nemyslí na tu nulu. Myslí spí‰
na to, aby se soustfiedil, aby ho to nevyvedlo z
tempa a aby neudûlal nûjakou chybu. UklidÀující je
skuteãnost, Ïe i kdyby se nûjaká chybiãka vloudila,
Ïe ho nepfiipraví o vítûzství.
ABE: Hrál jste v Nashvillu, nyní na Floridû. ZaÏil
jste nûkdy takové vítûzství v NHL?
TV: Myslím, Ïe ano, pár utkání jsme s Nashvillem
vyhráli velk˘m rozdílem, ale není to ãasté, protoÏe
NHL je nesmírnû vyrovnaná a málokdy se stává, Ïe
skóre je tak jednoznaãné.
ABE: Nemrzel vás pfiestup z Nashvillu na
Floridu?
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TV: Urãitû mû to mrzelo. Já jsem tam hrál rád.
Pfiestup byl pro mne pfiekvapením i zklamáním, ale
to je souãástí Ïivota. V NHL se hráãi pofiád mûní.
âlovûk hraje tam, kam ho po‰lou a dûlá to nejlépe,
jak umí. Vûci, které mÛÏe kontrolovat, ty kontroluje
a ty které nemÛÏe, s tûmi se musí vyrovnat.
ABE: Jak si rozumíte s obranou?
TV: Myslím si, Ïe je to trochu lep‰í. Ze zaãátku jsme
mûli problémy s komunikací. Neznali jsme se. Teì
jiÏ si na sebe zvykáme. AspoÀ u jednotliv˘ch hráãÛ
vím, co mohu ãekat.
ABE: Byl jste jedním ze dvou âechÛ v Utkání
hvûzd, jak jste ho bral?
TV: To je velká pocta hrát v takovém zápase.
Obzvlá‰tû, kdyÏ se ãlovûk podívá, kolik je kvalitních
hráãÛ v NHL. Tentokrát jsem si to skuteãnû uÏil.
Bylo to blízko, takÏe jsem nemusel letût nikam
daleko. Takové utkání je udûlané pro fanou‰ky.
Vût‰inou zápasy konãí s vysok˘m skórem. Je to
bez obrany. Lidi vidí pûkné góly a pûkné akce. Pro
brankáfie je to naopak trochu tûÏ‰í, ale pfiesto se
snaÏí udûlat, co nejvíc mÛÏe a také se pfii tom
pobaví.
ABE: Jaké jsou ‰ance Floridy?
TV: MÛÏeme se dostat pfies Carolinu, za kterou
jsme pouze tfii body, ale chce to zlep‰it v˘kony a
vyhrávat. Dnes jsme se vrátili na padesátiprocentní
bodov˘ zisk.
***

rozhodl nás pravidelnû stfiídat. MuÏstvo to vyhovuje.
Na‰e statistiky jsou jedny z nejlep‰ích v NHL a
muÏstvo je se znaãn˘m náskokem na ãele NHL,
takÏe není zatím dÛvod nûco mûnit.
ABE: V ãem je kvalita Detroitu?
DH: Umíme hrát také fyzicky, ale jsme muÏstvo,
které si umí nahrávat, podrÏet puk, máme zku‰ené
hráãe jako Chrise Cheliose nebo Nicklase
Lidströma, ktefií jsou k nezaplacení. Za takov˘mi
obránci se mi pak perfektnû chytá.
ABE: Lze srovnávat Buffalo a Detroit?
DH: KaÏdé muÏstvo je jiné. V Buffalu se na mne
v‰ichni spoléhali. Tam jsem chytal témûfi kaÏd˘
zápas, byl na mne velk˘ tlak, protoÏe jsem byl
nejlépe placen˘m hráãem. KdyÏ se vyhrávalo, tak
mnû klepali na rameno, kdyÏ se prohrávalo, tak to
byla moje chyba. V Detroitu je takov˘ch hráãÛ víc,
takÏe to je rozloÏené na celé muÏstvo. Ov‰em
Detroit má tradici vítûzství a pokud by se
nevyhrávalo, tak by se to mohlo projevit. Dal‰í
rozdíl je v tom, Ïe v Západní konferenci se podstatnû
více cestuje a díky tomu je nároãnûj‰í.
ABE: Co byste oãekával je‰tû bûhem regulérní
sezóny?
DH: Je nutné pokraãovat v dobr˘ch v˘konech z
celé sezóny, i kdyÏ dnes to nejlep‰í nebylo, abychom
co nejlépe odstartovali do play-offs.
Pro Satellite a SME Ale‰ Bfiezina
***

Toronto vydfielo vítûzství
Toronto-Detroit 3:2

âeská hokejová 02 liga
45. kolo (dohrávka): Zlín-Tfiinec 4:2.
46. kolo: Pardubice-Slavia 1:4, TfiinecLiberec 4:1, Budûjovice-Vítkovice 6:0, K.
Vary-Zlín 2:5, Litvínov-PlzeÀ 2:3 sn,
Znojmo-Ústí 5:2, Kladno-Sparta 3:2 sn.
47. kolo: Kladno-Budûjovice 1:4, ZlínPardubice 5:3, Vítkovice-K. Vary 2:3 sn,
PlzeÀ-Tfiinec 7:1, Ústí-Sparta 0:3, SlaviaLitvínov 1:3, Liberec-Znojmo 2:3 sn.
48. kolo: Slavia-Zlín 2:0, Pardubice-PlzeÀ
3:1, Tfiinec-Vítkovice 4:1, BudûjoviceSparta 0:4, Litvínov-Liberec 3:2 pp., K.
Vary-Ústí 5:3, Znojmo-Kladno 3:2.
***

(1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Pokud by nûkdo nezasvûcen˘ hodnotil sobotní
odpolední zápas v Air Canada Centre, mûl by pocit,
Ïe se jednalo spí‰e o zápas, kter˘ se hrál ve
‰védské hokejové lize, protoÏe do kanadského
bodování se zapsalo hned ‰est ·védÛ se sedmi
body. Národní hokejová liga je jiÏ národní jen podle
názvu a nejen v muÏstvu Detroit Red Wings
dominují Evropané. PfiestoÏe se jednalo o dvû
muÏstva z originální ‰estky, která mají v leto‰ním
roãníku naprosto odli‰nou historii, jednalo se o
vyrovnané utkání. Toronto po debaklu od Floridy se
ve ãtvrtek v Montrealu vzpamatovalo a dokázalo
b˘t vedoucímu t˘mu NHL vyrovnan˘m soupefiem.
Dopomohla mu k tomu vedoucí branka Tuckera,
kdy se puk odrazil od Lidströmovi brusle za záda
Dominika Ha‰ka. Lidström si toto zaváhání
vynahradil v druhé tfietinû, kdy se mu podafiilo
vyrovnat a asistoval i pfii vedoucí brance Detroitu v
závûreãné ãásti hry, kdy jeho stfielu teãoval
Samuelsson. Vedení Red Wings v‰ak trvalo pouhé
dvû minuty a Sundinovi se podafiilo srovnat na 2:2.
Rozhodlo se aÏ v prodlouÏení. Stfielu dal‰ího ·véda
Antona Stralmana teãoval hráã pocházející z
Kazachstánu Nikolaj Antropov. Po utkání jsme
poloÏili nûkolik otázek jednomu z nejstar‰ích hráãÛ
v NHL tfiiaãtyfiicetiletému gólmanu Dominiku
Ha‰kovi, kter˘ ãelil 25 stfielám:
ABE: Jak byste hodnotil toto utkání?
DH: Bylo to velmi vyrovnané utkání. Myslím si, Ïe
jsme byli o tro‰iãku lep‰í, ale nakonec jsme mûli víc
smÛly. Dostali jsme dva góly, které byly náhodné.
První se odrazil Lindströmovi od brusle. Pfii druhém
Sundin nahrával, puk mu sjel z hokejky a mnû
propadl do branky. V prodlouÏení pak Toronto
vstfielilo pûkn˘ gól a vyhrálo. Nehráli jsme ‰patnû,
ale nebyl to ná‰ nejlep‰í zápas.
ABE: Podle statistik není v Detroitu vyslovená

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

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

156:103
174:122
133:107
149:129
129:128
140:131
164:163
128:139
126:138
137:138
118:129
132:149
122:152
99:179

98
92
85
79
78
76
72
69
69
68
67
61
59
38

Slovenská hokejová
extraliga
46. kolo: Slovensko 20-Ko‰ice 1:5, NitraSlovan 6:2, KeÏmarok-Martin 1:3,
Poprad-L. Mikulá‰ 6:1, Zvolen-Skalica
2:3, Trenãín-Îilina 1:2 sn.
47. kolo: Skalica-Trenãín 2:0, SlovanKeÏmarok 4:3 pp, Martin-Slovensko 20
7:1, Nitra-Ko‰ice 2:4, Îilina-Poprad 3:5,
L. Mikulá‰-Zvolen 3:0.
48. kolo: Slovensko 20-Skalica 4:6, NitraÎilina 2:5, KeÏmarok-L. Mikulá‰ 5:1,
Poprad-Slovan 3:0, Zvolen-Martin 6:2,
Trenãín-Ko‰ice 2:6.
49. kolo: Martin-Trenãín 1:2 pp, Ko‰icePoprad 2:1, Skalica-Nitra 8:3, ÎilinaKeÏmarok 4:2, L. Mikulá‰-Slovensko 20
1:2 pp, Slovan-Zvolen 5:3.
***
Tabuºka slovenskej extraligy

Dominik Hašek likviduje
Sundinovu střelu
brankáfiská jedniãka. Vy i Chris Osgood máte
sehráno stejnû zápasÛ. Je to náhoda nebo je za
tím úmysl trenéra, kter˘ vás stfiídá pravidelnû?
DH: Zdá se, Ïe chytáme oba dobfie a trenér se

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

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
28

173:116
164:115
147:108
153:120
167:130
147:117
146:125
127:146
126:156
116:175
104:178

104
88
88
88
84
81
77
51
46
44
29

