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Setkání premiérÛ u sv. Václava
V Torontu se dûjí nûkdy zajímavé vûci. Jednou v
osmdesát˘ch letech minulého století neznám˘ básník
Jaroslav Seifert publikující v malém torontském exilovém
nakladatelství dostal Nobelovu cenu za literaturu. Jindy
se zase setkají dva minister‰tí pfiedsedové s ãesk˘mi
krajany v malé farnosti svatého Václava. Dvakrát pfii
tom byl Josef ·kvoreck˘. Tentokrát si pfievzal z rukou
kanadského ministra pro multikulturalismus a
kanadskou identitu Jasona Kenneyho ãestné uznání.
Mezi prvními gratulanty byli právû oba minister‰tí
pfiedsedové Stephen Harper a Mirek Topolánek (na
snímku). Pfiesto je v tom nûco symbolického, protoÏe
Josef ·kvoreck˘ a jeho manÏelka Zdena Salivarová
jsou nejen vynikající spisovatelé, ale zasvûtili ãást
svého Ïivota tomu, aby mohli publikovat jiní.
To byl pouze jeden moment z událostí, které se staly
na konci února, pfiesnû fieãeno, ‰edesát let po únorovém
puãi. Symbolické také bylo, Ïe nedûli pfied tím vyprávûla
na stejném místû, to jest v kostele sv. Václava, o sv˘ch
zku‰enostech z komunistick˘ch vûzení Eda Ottová,
b˘valá pfiedsedkynû Klubu K-231. Bylo neuvûfiitelné,
jak pfiesnû si pamatovala události, které pfiedcházely
jejímu zatãení i jednotlivé fáze vûznûní. Vzpomínala na
svého bratra, kter˘ byl bezdÛvodnû popraven i na jeho
Ïenu Sylvu.
Vyprávûní bylo strhující, hlavnû v okamÏicích, kdy si
Eda Ottová vzpomenula na zlé momenty. Jindy
pfiipomenula doktorku, která vymohla vûznûn˘m Ïenám
o‰etfiení, kdyÏ onemocnûly Ïloutenkou. Krásné jsou
okamÏiky, kdy se setkala po letech v pardubickém
kriminále se svou matkou, která byla rovnûÏ odsouzená.
Grotesknû vypadala situace, kdy je hlídaly druÏstevnice
se samopalem. Dojemn˘ je i její návrat z vûzení a
setkání s jejím pozdûj‰ím manÏelem Franti‰kem Ottou.
Odpoledne zakonãil Antonín Kubálek s dcerou
Karolínou, kdyÏ zahráli Dvofiákovu Humoresku.
Nabit˘ událostmi byl následující pátek. Nejprve v
odpoledních hodinách byla zahájena v˘stavy Zmizelí
sousedi v Miles Nadal Jewish Community Centre.
DÛleÏité je, Ïe panely nepfiipravili profesionální
v˘tvarníci, ale studenti stfiedních ‰kol, ktefií si poloÏili
otázku, kam se podûli lidé, ktefií Ïili v jejich mûstû.
V˘stava se v‰ak nesoustfieìuje na místa, která jsou
notoricky známá jako PraÏsk˘ Ïidovsk˘ hfibitov,
Ol‰anské hfibitovy, ale jsou zde místa, která jsou
neznámá, o jejichÏ Ïidovsk˘ch komunitách se témûfi

Z pohlednic paní Veselé

Kanadský ministerský předseda St. Harper, Josef Škvorecký a český premiér M. Topolánek
v Hale kostela sv. Václava
Foto: M.Gabánková

nic neví. AÈ jsou to âeské Budûjovice nebo Beroun,
LiteÀ ãi Pardubice. Na této v˘stavû vadilo ‰patné
osvûtlení a mnohdy malé písmo, které bylo neãitelné.
Po zahájení v˘stavy, odjel premiér Mirek Topolánek
do BaÈova muzea, kde byla hlavní prÛvodkyní paní
BaÈová, která skuteãnû muzeum miluje. Pfiesnû ví, kde
se co nachází, zná historii obuvnictví a zfiejmû díky
jejímu entuziazmu se podafiilo sehnat jedineãnou a
originální sbírku bot.
Poslední zastávkou severoamerické cesty ãeského
premiéra byla jiÏ zmínûná náv‰tûva kostela svatého
Václava a úplnû poslední akcí byla tisková konference

s ãesk˘mi novináfii Ïijícími v Torontu. Konference se
zúãastnili Jan Rotbauer za Nov˘ domov a Vûra
Kohoutová za televizní program Nová vize a na‰e
noviny. První se dostal ke slovu Jan Rotbauer s otázkou
ohlednû zru‰ení víz pro ãeské obãany cestující do
Spojen˘ch státÛ. Mirek Topolánek vysvûtlil, Ïe se jedná
o zmûnu technick˘ch podmínek, za kter˘ch budou po
urãitou dobu udûlována víza. Na kritiku Evropské
komise, Ïe se tfií‰tí jednota odpovûdûl, Ïe ta mûla tuto
práci udûlat jiÏ dávno sama.
V souãasné dobû pokládáme pro nás za nejdÛleÏitûj‰í
otázku letÛ âesk˘ch aerolinii do Kanady. Proto první
na‰e otázka smûfiovala tímto smûrem:
MT: Mám pocit, Ïe âSA zaãnou do Kanady opût létat.
Byla zde se mnou i jejich zástupkynû. âSA jsou v
lep‰ím stavu neÏ kdyÏ jsme je pfiebírali v dobû, kdy
zaãala na‰e vláda a kdy byly témûfi pfied konkurzem.
Dnes se podafiilo díky nûkter˘m prodejÛm a lep‰í
obchodní politice dostat tuto spoleãnost do ãern˘ch
ãísel a my ji budeme prodávat. Ten prodej musí b˘t
transparentní. Daleko dÛleÏitûj‰í neÏ âSA je pro nás
leti‰tû Praha, které je jako destinace zajímavé pro velké
mnoÏství leteck˘ch spoleãností. âSA je mal˘ operátor
a pokud nebudou létat âSA do Kanady, bude létat
nûkdo jin˘. Neznám v‰ak bohuÏel detaily.
ND: Jak dopadlo setkání s Josefem Ma‰ínem,
kterému jste spolu s jeho bratrem Ctiradem udûlil
vyznamenání?
Pokračování na str. 7
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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.

Omluvy a opravy
Kanadská po‰ta
JelikoÏ náv‰tûva ministerského pfiedsedy
Topolánka se odehrála na poslední chvíli,
vyuÏili jsme v‰ech moÏností, abychom
informovali o jeho náv‰tûvû v kostele
svatého Václava. Noviny jsme dali do
tiskárny v noci z 21. na 22. února 2008.
Ráno jsme je vyzvedli z tiskárny, zabalili,
sefiadili podle po‰tovních kódÛ, jak
nafiizuje kanadská po‰ta a je‰tû tent˘Ï
den, ãili t˘den pfied státní náv‰tûvou,
jsme je odvezli na po‰tu a do míst, kde se

scházejí krajané. Vzápûtí jsme tuto
informaci dali na internet.
Ze zaãátku to vypadalo, Ïe je v‰e v
pofiádku. Nûktefií odbûratelé v Ontariu
dostali noviny ve stfiedu 27. února 2007.
V Torontu se v‰ak neobjevovaly. KdyÏ
nedo‰ly ani po t˘dnu 29. února 2008,
podal jsem 3. bfiezna 2008 stíÏnost
Kanadské po‰tû. Dne 4. bfiezna 2008
jsem byl kontaktován vedením po‰ty, Ïe
incident vy‰etfiují a vedení po‰ty nabídlo
smû‰nou kompenzaci. Noviny v‰ak stále
nepfiicházely. Ve stfiedu 5. bfiezna 2008,
jsem se pokusil opût kontaktovat vedení

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.
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po‰ty, ale záznamník oznámil, Ïe pro
‰patné poãasí jsou ottawské kanceláfie
Kanadské po‰ty uzavfieny. Ve ãtvrtek 6.
bfiezna 2008 (po ãtrnácti dnech) ãili v
dobû uzávûrky dal‰ího ãísla se objevila v
Torontu první vla‰tovka. Vedení kanadské
po‰ty se v‰ak s v˘sledkem vy‰etfiování
neozvalo. Noviny ‰ly tentokrát z Toronta
do Toronta nejménû ãtrnáct dnÛ. Za
zdrÏení, které nebylo na‰í vinou, se
ãtenáfiÛm omlouváme.
Ale‰ Bfiezina
***

Omluva Karolínû
Kubálkové
Pfii pozvánce na vzpomínkovou slavnost,
která se konala v Kostele svatého
Václava, jsme e-mailem dostali
podrobnosti, kde bylo místo Karolína,
poetické jméno Jennifer Kubálková. Jak
jsme zjistili, Karolína je stále Karolínou a
nejedná se o umûleck˘ pseudonym, ale
o tiskovou chybu. I tentokrát se
omlouváme.
Ale‰ Bfiezina
***

Do tfietice omluva
V souvislosti se vzpomínkou (24.února)
na komunistick˘ puã (vyprávûní paní Edy
Ottové,
doplnûné
Dvofiákovou
Humoreskou v interpretaci Karoliny
Kubálkové a Antonína Kubálka) jsem
poÏádal snad v‰echny krajanské
organizace, které se úãastní krajanského
Ïivota, zda je mohu jmenovat jako
sponzorující organizace. V‰echny
odpovûdûly kladnû. Krátkost ãasu a
nedostatek místa nedovolily, aby jejich
jména byla v tisku uvedena. Omlouvám
se.
Josef âermák
***

Neemigroval

V ãísle z 28. února 2008 v ãlánku Ples...
je zmínka, Ïe jsem (s Georgem Hellerem
a Georgem Bradym) v roce 1948
emigroval z âeskoslovenska. Nevím, jak
tomu bylo s druh˘mi dvûma jmenovan˘mi
krajany, já jsem po propu‰tûní z Pankráce
(zadrÏen pfii pohfibu prezidenta Bene‰e)
nelegálnû (jak se to tehdy popisovalo)
âeskoslovensko opustil, jin˘mi slovy
utekl… uprchl… ode‰el do exilu.
Josef âermák
***—-

Stipendia pro studium
québecké literatury
v Montrealu
Stfiedisko meziuniverzitního v˘zkumu
québecké literatury a kultury (CRILCQ)
kaÏdoroãnû vypisuje spoleãnû s
Université de Montréal dvû stipendia pro
nequébecké studenty, ktefií se zab˘vají
québeckou literaturou. Stipendium JeanCléa Godina v hodnotû 7 000 dolarÛ
umoÏÀuje studentovi ãi studentce
magisterského nebo doktorandského
studia strávit minimálnû tfii mûsíce na
Université
de
Montréal.
Postdoktorandské stipendium CRILCQ
nabízí 20 000 dolarÛ doktorandovi, kter˘
jiÏ pfiedloÏil svou doktorandskou práci k
obhajobû. UmoÏÀuje mu v˘zkumnou
práci na téma québecké kultury a literatury
pfiímo na pÛdû univerzity v Montrealu. U
obou stipendií je termín pro podání Ïádosti
31. kvûtna 2008. BliÏ‰í informace najdou
zájemci na adrese www.crilcq.org/
bourses.
Kanadská mozaika-09/08
***
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Milovaní krajania, priatelia,
bratia a sestry,

Veºká Noc roku 2008
Veºkonoãné sviatky ná‰ho
Spasiteºa JeÏi‰a Krista chceme
v istej nádeji viery oslavovaÈ a
spoloãne Pána Boha prosiÈ o
Jeho svätú prítomnosÈ medzi
nami
v kostole sv. Pavla Evanjelickej a. v. Cirkvi na
1442 Davenport Rd.
v Toronte.

Toronto

6. veãer sezóny 2007/2008
Nokturna na Masaryktownu

Houslista Jifií Maceãek
vystoupí

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.4.satellite1-416.com
www.4.zpravy.ca
***

Kalendáfi

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

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

s pianistou Franti‰kem Jirkou
v nedûli 30. bfiezna 2008 v 17 hodin
v Restauraci Praha
450 Scarborough Golf Club Rd.
Scarborough Ontario
Na programu:
Bach, Beethoven, Mozart a Dvofiák.
Informace: 416/439-4354

Kostel sv. Václava srdeãnû zve na

JARNÍ VESELICI
V SOBOTU 5. DUBNA - APRÍLA 2008
v hale kostela sv.Václava
496 Gladstone Avenue

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
7.3.2008 v 15:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:
27.3.2008

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

âesk˘ konzulát v Montrealu

www.kalendar.satellite1-416.com

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
***
30. 3. (ne) 17:00
Nokturna na Masaryktownu
Jifií Maceãek a Franti‰ek Jirka
Restaurace Praha
***
5.4. (so) 18:00
Jarní veselice
Farnost sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Toronto
***

Czech &Slovak Institutions

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

Co se pfiipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

Kalendář

1-416

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

RadovaÈ sa z Jeho slávneho vzkriesenie v
prichádzajúcich sviatkoch spolu s Vami
takto :
VEªK¯ PIATOK - SVIATOSTNÉ a
SVIATOâNÉ SLUÎBY BOÎIE
21.marca 2008, 10.45 AM, ( VEâERA
PÁNOVA )- SVÄTÉ PA·IE
NEDEªA VZKRIESENIA SVIATOSTNÉ a SVIATOâNÉ
SLUÎBY BOÎIE
23.marca 2008, 10.45 AM, ( VEâERA
PÁNOVA - SPEVNÍK
Anjel povedal Ïenám: Vy sa nebojte,
lebo viem, Ïe hºadáte JeÏi‰a, toho
ukriÏovaného! Niet Ho tu, lebo vstal,
ako povedal; poìte, viìte miesto, kde
leÏal.
Evanjelium podºa Matú‰a 28, 5 a 6
Pokoj Vám. Rev. Ladislav P. Kozák

Na‰e internetové stránky

satellite

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

K tanci a poslechu hraje skupina Miro Letka
Pfiedtanãení - folklorní soubor Kodaly
Tombola
Vstupné vãetnû veãefie $ 30.00 - ($ 40.00 po 30. bfieznu)
Doporuãená rezervace
18.00 hod. otevfiení haly
Veãefie se podává v 18.30 hod.
Vstupenky se prodávají po kaÏdé bohosluÏbû v nedûli v kostele
nebo na telefonním ãísle 416-516-1873 - Blanka
M‰e svatá s nedûlní platností - 17.00 hod.

Toronto, ON:
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON M5H 1A2
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
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Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.

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

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

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

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

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

EVA
MESTICOVÁ
Pfieklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pfiekladatelka

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

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

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

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

History
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OTEC A SYN
Na první (ale ani na desát˘) pohled se
nezdají mít mnoho spoleãného. Otec, syn
slovenského panského koãího a prosté
Moravanky, byl - zvlá‰È v pozdním vûku zjevem i chováním snad nejaristokratiãtûj‰í
postavou svûtového politického dûní:
vysok˘, ‰tíhl˘, nekfiiklavû elegantní. Syn - v
dospûlém vûku - spí‰ zaoblen˘, ze ‰iroka
postaven˘, zjevem daleko víc venkovan
neÏ jeho prezidentsk˘ otec.
Otec - v˘znamn˘ intelekt, stavitel armád i
vyznavaã JeÏí‰ova míru, hledaã a obránce
pravdy, asketick˘ vychutnavaã prost˘ch
darÛ Ïivota, moudr˘ vladafi vládnoucí
Ïezlem rÛÏe.
Syn - miláãek královsk˘ch dvorÛ (jeÏ uãil
‰Èavnatûj‰ím ãesk˘m slovÛm), mistr
citového jazyka, jímÏ za druhé svûtové
války z Lond˘na Ïivil nadûji milionÛ v rodné
zemi, Ïe pravda jeho otce zvítûzí.
Otec, skoro nezraniteln˘ Ïivotem, svádûl
pÛtky o pravdu jako profesor - ve sporu o
pravosti rukopisÛ, jimiÏ se jejich zastánci
snaÏili dokázat, Ïe ãeská kultura ve 13.
století byla na vy‰‰í úrovni neÏ nûmecká se
vystavil nenávisti ãesk˘ch ‰ovinistÛ sv˘m
odmítnutím jejich pravosti: “Pro mne otázka
rukopisÛ byla pfiedev‰ím a hlavnû otázkou
mravní. JestliÏe byly podvrÏeny, musíme to
pfiiznat pfied cel˘m svûtem. V roce 1889 Îid
Hilsner byl obvinûn z rituální vraÏdy.
Masaryk, aãkoliv nebyl právníkem, dokázal,
Ïe Hilsner vraÏdu nemohl spáchat a byl za
to vystaven nenávisti ulice i vlastních
studentÛ. Tehdy se málem stal

Ameriãanem... V roce 1909 skupina SrbÛ
byly obvinûna ze spiknutí spáchat
velezradu. Îaloba byla zaloÏena na
dokumentech pfiedloÏen˘ch vídeÀsk˘m
historikem Dr. Heinrichem Friedjungem.
Masaryk v fieãi pfied vídeÀsk˘m
parlamentem dokázal, Ïe Friedjungovy
dokumenty byly padûlky. Srbové Friedjunga
Ïalovali pro uráÏku na cti. Jeden ze soudcÛ

Kresba Antonie Laník-Gabánek

Masaryka ãastoval poklonami: padouch,
uteãenec ze stoky, tûÏk˘ zloãinec, lidská
spodina. Pravda nakonec zvítûzila...
JanÛv Ïivot byl zamotanûj‰í. Jeho
manÏelství - otec i syn se oÏenili s
Ameriãankami - nevy‰lo. Po debatû v
britském parlamentû se dotázal
Chamberlaina i ministra zahraniãí Halifaxe,

zda âeskoslovensko bude pozváno do
Mnichova. Po jejich záporné odpovûdi
pronesl moÏná nejvzne‰enûj‰í slova v
historii diplomacie: “JestliÏe jste obûtovali
mÛj národ, abyste zachránili mír, budu první,
kdo vám zatleská. Ale jestliÏe ne, pánové,
BÛh pomoÏ va‰im du‰ím.”
O deset rokÛ pozdûji pfii‰la na jeho národ
dal‰í morová rána. Vlády v jeho zemi se
zmocnila rudá odrÛda nacismu a fa‰ismu.
Jan Masaryk stál pfied nejsloÏitûj‰í
kfiiÏovatkou svého Ïivota: rezignovat s
nekomunistick˘mi ministry, odejít po druhé
do exilu, zÛstat ve vládû... Snad z loajality
k Bene‰ovi, snad v nadûji, Ïe mÛÏe zmírnit
údûl alespoÀ nûkolika lidí, snad z pocitu, Ïe
musí nést osud svého národa, se rozhodl
zÛstat ve vládû (“S touhle vládou si rád
zavládnu.”). Dva t˘dny po puãi bylo jeho
mrtvé tûlo nalezeno na dlaÏbû pfied
âernínsk˘m palácem. Vût‰ina tûch, ktefií
jeho smrt zkoumali, usoudila, Ïe ‰lo o
vraÏdu. Ti, ktefií uvaÏovali o moÏnosti
sebevraÏdy, poukazovali na bibli na jeho
stole, otevfienou na stránce s citátem: ten,
kdo svÛj Ïivot ztratí, ho nalezne. MoÏná, Ïe
nikdy nezjistíme s urãitostí, zda Jan Masaryk
byl zavraÏdûn. A snad to ani není nad míru
dÛleÏité: nebyl-li zavraÏdûn, byl
sebezavraÏdûn...
Letos se kruhy jejich Ïivotních dat podivnû
proÈaly: ‰edesáté v˘roãí smrti Jana
Masaryka pfii‰lo jen tfii dny po 158.
narozeninách jeho otce.
Josef âermák
***—-

Petr ChudoÏilov: Dostojevskij, ãardá‰, blechy
Fejetonistka solidního ãeského deníku nedávno
ãtenáfie zavedla do ‰v˘carského hotelu v Lausanne,
kde se odb˘valo sympózium kladoucí si za cíl, cituji,
zbavit ·v˘cary strachu z pfiílivu levné pracovní síly z
v˘chodní Evropy. „Myslí opravdu v‰echny ·v˘cary?“
fiekl jsem si se zájmem, levnou pracovní sílu pfiece
mnozí ·v˘cafii vítají s otevfienou náruãí, napfiíklad
podnikatelé, tím spí‰e, Ïe cizinci v˘znamnû pfiispívají
ke tvorbû národního dÛchodového fondu. Pro otevfiení
·v˘carska nov˘m ãlensk˘m zemím Evropské unie se
vefiejnû vyslovil dokonce i ministr vnitra Blocher,
ãlen ·v˘carské lidové strany, jeÏ se netají
nepfiátelstvím k cizincÛm. Proã? Otevfiení totiÏ funguje
obûma smûry a zajistí ·v˘carsku snadnûj‰í pfiístup na
v˘chodoevropské trhy.
Ve zmínûném fejetonu jsem se dále doãetl, cituji, my
z v˘chodu spl˘váme zápaìanÛm do jednoho celku.
âe‰i, Rumuni, Albánci, Poláci, Maìafii, vût‰inou
jsou pro nû odraní pijáci vodky. Hrabalovy postavy,
sam˘ Dostojevskij, ãardá‰ a blechy. Kli‰é
pfiedstavující V˘chodoevropana jako Dostojevského
propadlého ãardá‰i mi pfiipadá stejnû po‰etilé jako
kategorie zápaìan, tím spí‰e kdyÏ se dovím, Ïe
autorka se na sympóziu setkala se dvûma ‰v˘carsk˘mi
dámami, které jí k jejímu etnickému pÛvodu rovnou
gratulovaly: “Vy lidé z v˘chodu jste nesmírnû
autentiãtí. Máte takové charisma.” Îivû jsem si zde
pfiipomenul vzdûlaného je‰tûra z âapkovy knihy Válka
s mloky, kter˘ se kdesi v exotické cizinû vyptává
ãesk˘ch turistÛ, zda jsou âechové pofiád statní jonáci
a visí-li v Praze je‰tû hlavy sedmadvaceti sÈat˘ch
ãesk˘ch pánÛ. Krávy, mohu potvrdit z vlastní
zku‰enosti, se opravdu nevyskytují pouze na
‰v˘carsk˘ch loukách, n˘brÏ nûkdy i v dobroãinn˘ch
salónech, ale lze je pau‰álnû povaÏovat za obraz
národní populace, za ztûlesnûní komického pojmu
zápaìan? Nelze, stejnû jako není moÏno ãeského
zlodûjíãka chyceného za ruku v nûjakém vídeÀském
supermarketu ztotoÏÀovat s váÏen˘m ãesk˘m

fiezníkem pÛsobícím v Irsku anebo se svûtoznámou
zpûvaãkou Magdalenou KoÏenou. Rumuni dávno
pfied pádem Ïelezné opony prosluli sv˘mi dirigenty,
divadelníky a gymnasty, do jednoho pytle s brutálními
rumunsk˘mi gangstery, suÏujícími cury‰ská
klenotnictví, je hodí opravdu jenom zabednûná hlava.
TotéÏ platí o Polácích. Maìafii, ktefií po zmafieném
povstání v roce 1956 pfii‰li na Západ jako vÛbec
první, dokonce poÏívají velmi v˘jimeãného, skrz na
skrz pozitivního postavení, “jugoslávsk˘” dûtsk˘ lékafi
je napfiíklad u nás v Basileji proslulá znaãka kvality.
Je jistû právo autorky citovaného fejetonu myslet si
úplnû cokoli a vyhledávat známosti podle vlastního
vkusu, ale dostalo-li se jí pfiíleÏitosti informovat
ãeského ãtenáfie o dÛleÏit˘ch záleÏitostech t˘kajících
se zemí na obou stranách nûkdej‰í Ïelezné opony,
mûla by to myslím udûlat vûcnûji a ménû literárnû,
zkrátka tro‰iãku zodpovûdnûji. Proã podporovat staré
m˘ty a dávat vzniknout nov˘m? Ve ·v˘carsku jsme
mûli 25. záfií lidové hlasování, jeÏ pfiesvûdãiv˘mi
‰estapadesáti procenty otevfielo zemi nov˘m, pfieváÏnû
v˘chodoevropsk˘m ãlenÛm Evropské unie.
·v˘cafii, a nejen oni, n˘brÏ i Nûmci, Angliãani,
Italové a dal‰í pfiíslu‰níci západoevropského
rodinného Babylónu v posledních patnácti letech
podpofiili nûkdej‰í nesvobodnou ãást Evropy nejen
miliardov˘mi investicemi, zúroãiteln˘mi koneckoncÛ
ku vlastnímu prospûchu, ale také pfiímou finanãní,
odbornou a morální pomocí v kultufie, zdravotnictví,
‰kolství, správní oblasti a právním systému. Kdo
spoãítá stáÏe a stipendia, financované nejen ze státních
prostfiedkÛ, ale také nevládními nadacemi, nûkdy
pfiímo z osobní kapsy? Tak zvaní dederoni, v ãesk˘ch
zemích kdysi opovrhovaní obyvatelé b˘valé Nûmecké
demokratické republiky, dnes stojí v ãele obou
nejv˘znamnûj‰ích politick˘ch stran sjednoceného
Nûmecka. Bude nûkdo hledat blechy v koÏí‰ku
kancléfiky Angely Merkel?
26.11.05
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Z Trnavy do Toronta
14. bfiezna nebo-li marca uvede torontské Nové divadlo ve své stálé scénû v psychiatrické léãebnû na 1001 Queen St. W. svoji
hru Amoriáda aneb Dekamerón po ãeskoslovensky. ReÏii bude mít Zuzana Martínková-Zná‰iková. Pfied premiérou jsme jí
poloÏili nûkolik otázek. A zde je nûkolik jejich odpovûdí. Jiné otázky, které se t˘kaly soukromí jednoho torontského velikána
(pfiíbuzného Járy Cimrmana), jsme sice poloÏili a dostali jsme odpovûdi, ale autocenzura nám zabránila je uvefiejnit.
ABE: Pfiipravujete hru Amoriáda, jak
vznikl tento název, kdo hru poprvé
uvedl, kdo ji uÏ hrál. Hrála se pouze na
Slovensku nebo i v âechách?
ZZ: Ako vznikol názov hry je otázka pre
autora. Myslím, Ïe samotná téma tohoto
predstavenia je láska a jej v‰akovaké
podoby. Prv˘ raz sa to hralo v Trnavskom
divadle, kde som mala tú ãesÈ
participovaÈ. Pokiaº viem, tak doposiaº
sa to okrem trnavsk˘ch zájazdov po celom
Slovensku nehralo nikde, aÏ teraz v
Toronte.
ABE: O ãem to vlastnû bude?
ZZ: O láske a nevere.
ABE: âím bude torontské pfiedstavení
specifické a co bude mít spoleãného s
pfiedstavením, v kterém jsi hrála na
Slovensku?
ZZ: ·pecifické je t˘m, Ïe v Trnave sa
táto hra hrala na profesionálnej scéne a
v Toronte na amatérskej . Je to upravené
na torontskú scénu a hráme po ãesky aj
po slovensky.
ABE: Ingmar Bergman pouÏívá v
Sedmé peãeti personifikovanou Smrt,
v ëáblovû oku naopak pouÏil
pfievtûleného ìábla. Zatímco Sedmá
peãeÈ jako filosofick˘ film je i po letech
nezapomenuteln˘m záÏitkem, o filmu
ëáblovo oko, kter˘ je komedií, dnes
nikdo nic neví. V Amoriádû je andûl.
Nemá‰
trochu
strach,
Ïe
transcendentní bytosti se mohou
setkat s nepochopením v tomto Ïánru?
ZZ: Táto otázka ma celkom zaskoãila.
Nikdy som neprem˘‰ºala o tom, ãi si
ºudia budú Amoriádu pamätaÈ ako
filozofické posolstvo. Je to jednoducho
zábava, ktorá má pobaviÈ, prípadne
rozosmiaÈ a ak niekomu na‰i
transcendentní anjeli utkvejú v pamäti,
t˘m lep‰ie. Hoci o tom dosÈ pochybujem.
Ak niekto súrne potrebuje nieão hlb‰ie,
nech sa páãi, môÏe si pozrieÈ Siedmu
peãaÈ.
ABE: Na Slovensku jsi byla hereãkou.
V Torontû jsi také hrála v nûkolika
hrách. Do jaké míry ovlivnila tato

Ïivotní zku‰enost tvoji práci jako
reÏisérky?
ZZ: Do takej miery, Ïe som sa rozhodla
to ako reÏisérka vyskú‰aÈ. Na Slovensku
asi ÈaÏko, moja profesia bola herectvo.
Ale v torontskom divadle to uÏ bola túÏba

Zuzka Martínková-Znášiková

urobiÈ nieão viac. DokázaÈ urobiÈ pre
diváka celé predstavenie. Prosto pre
radosÈ nás v‰etk˘ch, divákov, aj
úãinkujúcich.
ABE: Bude‰ hrát i v Amoriádû nebo
se soustfiedí‰ pouze na reÏii?
ZZ: TieÏ tam budem hraÈ. Síce v malej
postave, ale o to rad‰ej.

Staropramen
v západním Torontu!

ABE: Kdo vlastnû v Amoriádû bude
hrát?
ZZ: V Amoriáde hrá 13 ºudí. Vymenujem:
Milan Darula, Lenka Novaková, Roman
Kozák, Ivan Rázl, Martin Bonhart, Adriena
Lisová, Majka Franková, Viktor
Matejkoviã, Radka Tamchynová, Bohdan
ZatovkaÀuk, Zuzana Matejkoviãová,
Jirko ·koda a ja.
ABE: Kdo je autor Jozef Lenhart?
ZZ: Pán Lenhart momentálne pracuje
ako generálny riaditeº sekcie kultúrnych
pamiatok na ministerstve kultúry na
Slovensku. Ja si ho nesmierne váÏim. Je
to ãlovek, ktor˘ vie preão ÏiÈ a to si
myslím, máme spoloãné.
ABE: Jaké jsou dal‰í radosti je‰tû
pfied premiérou?
ZZ: A ão sa t˘ka ìaº‰ej mojej radosti v
tomto divadle? To je radosÈ z toho, Ïe
som pritiahla dvoch nov˘ch ºudí. Pred
dvoma rokmi to bola Jarka Spejchalová,
ako kostymérka, a teraz Milan Darula,
ako herec. A t˘m im ìakujem za to, Ïe sú
s nami. A som vìaãná aj za to, Ïe sa
môÏem oprieÈ o niekoho ako je Bohdan
ZatovkaÀuk, ktor˘ mi u‰ije hudbu do
predstavenia na mieru. Je uÏasné, Ïe
kaÏd˘ pomáha v tom, kde je uÏitoãn˘,
Jednoducho ºúbim toto divadlo. Dáva mi
moÏnosÈ ostaÈ ÏiÈ na javisku…
Ale‰ Bfiezina
***—-
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

6,21 CDN $
4,80 CDN $
16,10 Kã
20,83 SK
1,01 CDN $
1,55 CDN $

Toronto Star - 6. 3. 2008

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $
âNB - 6. 3. 2008

16,60 Kã
25,02 Kã
77,22 Kã
16,38 Kã
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âeská a slovenská televize
na internetu!
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Kanadské kulturní akce v âR
V nedûli 9. bfiezna v pofiádala ve Foerstrovû síni v Praze Spoleãnost Josefa Bohuslava
Foerstra koncert In Memoriam Jana Masaryka, kter˘ za‰títil velvyslanec Kanady
Michael Calcott. Na koncertu se pfiedstavil rovnûÏ cyklus písní Scény z procesu s
Leopoldem Hilsnerem od kanadského skladatele Charlese Hellera, kter˘ se koncertu
zúãastní osobnû.
V rámci mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu, která se koná od
12. do 13. bfiezna na Vysoké ‰kole polytechnické v Jihlavû, probûhne v˘stava fotografií
Totemy - indiánské symboly. Tato v˘stava snímkÛ Milana Dvofiáka z Vancouveru,
Drahy a Ivana Nevesel˘ch z Calgary a fotografií z Kanadského muzea civilizace potrvá
aÏ do stfiedy 19. bfiezna. V˘stavu organizuje telãská Spoleãnost pfiátel Kanady a RCI.
V rámci oslav Frankofonie se budou po celé âeské republice konat pfiedná‰ky Yvona
Turcotta, rady Velvyslanectví Kanady, zamûfiené na historii a geografii Québecu,
kolébky francouzské civilizace v Severní Americe. V rámci pfiedná‰ek pfiedstaví i mûsto
Québec, které právû letos slaví 400 let od svého zaloÏení.
Kanadská mozaika
Publikuje kanadské velvyslanectvo v Praze www.canada.cz

***

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 cestování.
V‰ecko je v‰ak hroznû zamotané 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.

The Gallery
2921 Lakeshore Blvd West, M8V 1J3;
Etobicoke, Tel 252 3665, Fax 252 3815
www.integratedmedicine.ca; E-Mail:
connect@integratedmedicine.ca

You are invited to the art exhibition
of Marilyn Smith

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

Original Works of Art

“Expressions of My Spirit”
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Setkání…
Pokračování ze str. 1

MT: Pfiipravovali jsme to nûkolik mûsícÛ.
Chtûli jsme to utajit, aby diskuse nezaãala
dfiíve neÏ by do‰lo k pfiedání
vyznamenání. Bylo to nesmírnû milé
setkání, ale on zÛstává nesmírnû tvrd˘.
Jeho poÏadavky jsou témûfi nesplnitelné.
Já doufám, Ïe ho v Praze uvítáme. Pan
Paumer dostane tuto medaili okamÏitû
po mém návratu. Bylo to spí‰e symbolické
gesto a dÛleÏité je rozpoutat diskusi,
protoÏe ta diskuse je dlouhé roky
utlumována a bez ní se nedostaneme ve
vyrovnání se s minulostí dál.
NV: Co povaÏujete za dÛleÏité ve
vztahu mezi âR a krajany?

EDA OTTOVÁ
V KOSTELE SV. VÁCLAVA

MT: Jednou jsem napsal ãlánek, Ïe
jsme se chovali ke krajanÛm pomûrnû
hanebnû, narozdíl tfieba od PolákÛ.
Krajanská komunita je pomûrnû
roztfií‰tûná. Je zde také ekonomická
emigrace. To jsou lidé, ktefií velice rychle
uspûli, ale pro krajanskou komunitu nikdy
nic neznamenali. Osobnû se tímto
problémem zab˘vám od té doby, co jsem
v politice a vÏdy se snaÏím setkat na
cestách s krajany. Myslím si, Ïe krajané
mají dostat urãité symbolické
zadostiuãinûní, ale mÛj osobní názor je,
Ïe aby mohl nûkdo ovlivÀovat Ïivot v
nûjak˘ zemi, to znamená regulérnû volit,
musí tam Ïít a platit danû. To se krajanÛm
ov‰em nelíbí. To neznamená, Ïe by volit
nemûli a Ïe by nemûli volit
korespondenãnû a jednodu‰‰ím
zpÛsobem. Na tom se pracuje a doufám,
Ïe to moje administrativa zvládne. Co se
t˘ká restitucí, myslím si, Ïe restituce ‰ly v
âR nejdál ze v‰ech postkomunistick˘ch
zemí. Nevyrovnané úãty jsou u
zemûdûlské pÛdy a církevní restituce. S
krajanskou komunitou spolupracujeme
velice ãasto, i kdyÏ je to jinak neÏ v
minulosti. Napfiíklad v poslední dobû se
jednalo o situaci pfii povodních,
charitativních akcích. Dnes by uÏ nemûly
b˘t Ïádné bariéry.
ABE: Otázka policie, jmenování lidí
do vedoucích pozic, ktefií pfii‰li k policii
v dobû normalizace pfieváÏnû v letech
1980-1989?
MT: Situace je sloÏitûj‰í. Celá fiada
„pfiedlistopadov˘ch lidí“ jiÏ ode‰la. ¤ada
jich tam zÛstala. Pfiicházejí mladí lidé a
nikde není fieãeno, Ïe ti mladí jsou lep‰í
neÏ ti stafií. Vznikají nám noví estébáci.

Celá fiada skandálÛ, které otfiásají âeskou
republikou,
to
nezpÛsobují
pfiedlistopadoví kádfii. Nemyslím si, Ïe
v‰ichni by byli ‰patní, jako napfiíklad pan
Komorous, kter˘ má na starosti
protidrogovou politiku. Nemyslím si, Ïe
by byl ‰patn˘m ‰éfem této specielní
jednotky. Pouze uãil na nûjaké ‰kole. Je
nutné posuzovat jednotlivû. Pfiípad od
pfiípadu. Naprosto vûfiím Ivanu Langrovi
v personální politice. Ti lidi, ktefií ode‰li
byli v˘raznû hor‰í a v policii nejsou lidi bílí
a ãerní, ale vybíráte ze ‰edi. Vybíráte ty,
které máte k dispozici. Zákon neumoÏÀuje
vytáhnout
nûjakého
mladého
perspektivního ãlovûka bez vzdûlání. Není
to tak snadné, jak to vidíte vy odsud.
Zmûny, které jsme schválili jsou zásadní
a dají se fie‰it pouze systémovû. Nejde
v‰e zmûnit najednou.
ABE: Mám na mysli Útvar pro
odhalování organizovaného zloãinu…
MT: Vím o tom pomûrnû dost. PfiestoÏe
pokládám Jana Kubiceho za ãlovûka,
kter˘ odvedl fantastickou práci, tak musel
v poslední dobû ãelit tolika útokÛm, Ïe uÏ
ten útvar nebyl schopen fiídit a ten odchod
byl dán tím, Ïe byl unaven˘. KdyÏ s ním
budete mluvit, tak vám to potvrdí. To, Ïe
s ním ode‰la celá fiada dal‰ích policistÛ,
toho mohu litovat, ale nemohu s tím nic
dûlat, protoÏe tento útvar nefiídím. ¤ídí ho
Ivan Langer. Jan Kubice se zcela jistû
neztratí.
NV: Skoncuje va‰e vláda s
komunisty?
MT: S touto my‰lenkou pfiicházejí
vût‰inou lidé, ktefií nemají k totalitnímu
my‰lení daleko jako napfiíklad Martin
Mejstfiík, kter˘ prohlásil pfii prezidentské
volbû, Ïe mu vadí ODS víc neÏ komunisti.
Nevím, jestli lze zakázat KSâM. Bojím
se, Ïe by to nepro‰lo parlamentem, coÏ
by byla je‰tû vût‰í ostuda neÏ kdyby se o
tom nejednalo. Je nutné bojovat s touto
ideologií jako takovou. Je nutné
komunismus vytûsÀovat z hlav a srdcí,
protoÏe vût‰ina komunistÛ z vefiejného
Ïivota jiÏ ode‰la. Ve ·panûlsku fie‰ili
podobn˘ problém tím, Ïe ho nefie‰ili vÛbec
a frankismus a ãerné kabáty zÛstaly ve
skfiíni. U nás do‰lo k té oãistû velice
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razantnû. Pokud oãekáváte víc, tak to
pojìte dûlat domÛ s námi.
ND: MÛÏete fiíci, o ãem jste jednali v
Ottawû?
MT: Setkal jsem se guvernérkou a jejím
manÏelem. Byla velice dobfie
informována. Dále jsem jednal s
premiérem Harprem a tfiemi ministry.
Samostatnû jsem hovofiil s ministrem
financí. Bavili jsme se o potenciálu
ãesk˘ch firem na kanadském trhu, o
mûstské dopravû, o letecké dopravû,
Ïivotním prostfiedí, vyuÏití bio-energie.
¤e‰ili jsme i otázku Kosova, Srbska,
Afganistanu, hovofiili jsme o summitu
NATO, kter˘ bude v Bukure‰ti. ¤e‰ili
jsme problematiku víz, mezinárodního
soudního tribunálu. Zjistil jsem, Ïe
problémy fie‰íme podobn˘m zpÛsobem
a to, Ïe je dáme na stÛl, nikoliv Ïe je
zametáme pod koberec.
ABE: Nezmûkãí âR svoji azylovou
politiku, nepfiiuãili jste se zde nûãemu?
MT: My mluvíme spí‰ o zpfiísnûní. Pfiiuãili
jsme se - takÏe nezmûkãíme. Jedná se
spí‰e o spoleãné azylové politice zemí v
Schengenském prostoru neÏ o tom, Ïe
by ji âR mûla zmûkãovat.
ABE: Otázka Kosova…
MT: Není Ïádné geniální fie‰ení. Jedin˘m
fie‰ením je integrace Srbska, Albánie,
Kosova a âerné Hory do euroatlantick˘ch struktur. Proto podporujeme
vstup Makedonie, Albánie a Chorvatska
do NATO. Dfiív nebo pozdûji jednotlivé
zemû uznají Kosovo. Pro nás je dÛleÏité,
aby pfii tom byla v˘razná vojenská
pfiítomnost a aby tam byla dodrÏována
lidská práva a práva etnick˘ch men‰in a
aby tam byla vláda práva. U nás je to
obzvlá‰tû sloÏité, protoÏe Srbsko jako
dominující zemû tehdej‰í Jugoslávie bylo
proti invazi vojsk Var‰avské smlouvy do
âeskoslovenska v roce 1968.
Komentáfi na závûr
Po návratu v pofiadu otázky Václava
Moravce v âeské televizi oznaãil Mirek
Topolánek setkání s krajany v kostele
svatého Václava za vrchol a nejhezãí
záÏitek své severoamerické cesty.
Postaralo se o to âeské velvyslanectví v
Kanadû, âesk˘ konzulát v Torontu, fiada
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dobrovolníkÛ, lidí, o kter˘ch se to moÏná
nikdo nedoví. Poho‰tûní bylo tentokrát
skuteãnû na nejvy‰‰í úrovni a za to lze
podûkovat Prague Fine Food Emporium.
Bûhem v˘stavy v Miles Nadal Jewish
Community Centre hrála skupina Lenky
Lichtenbergové a v hale kostela to byl Jifií
Grosman, kter˘ se staral o zábavu.
V poãetném doprovodu byla i ministrynû
obrany Vlasta Parkanová a pfiedstavitelé
zbrojovek a dal‰í obchodní zástupci. Pfii
jednání ve Spojen˘ch státech se jednalo
o radaru, kter˘ má b˘t umístûn na území
âeské republiky jako o hotové vûci.
Vyznamenání bratrÛm Ma‰ínÛm, které
prosazuje Martin Mejstfiík, mûlo b˘t
poãátkem diskuse. V zápûtí je pro nûj
tento senátor aÏ pfiíli‰ napravo. Na jedné
stranû premiér Topolánek chce vym˘tit
komunismus doma nenásilnou, jakousi
evoluãní, cestou, na druhé stranû byla
jeho mise témûfi polovojenská a to v
dobû, kdy se v‰eobecnû ví, Ïe nûkteré
vojenské zásahy byly nesmyslné a více
u‰kodily neÏ prospûly.
RovnûÏ není jasné, jak to myslel s
volebním právem pro krajany, kdyÏ fiíká,
Ïe volit by mûl v zemi jen ten, kdo platí
danû a zároveÀ, Ïe je pro korespondenãní
volbu. Chce tím fiíci, Ïe chudí, ktefií neplatí
danû by nemûli volit, ãi Ïe i krajané by
mûli v âR platit danû a pak by mohli volit
korespondenãnû?
Na jedné stranû vyznûl veãer u svatého
Václava jako oslava kanadské emigraãní
politiky, ale zmûkãit podmínky pro
pfiistûhovalce do âeské republiky premiér
nehodlá, spí‰e pfiitvrdit. Co kdyÏ je mezi
uprchlíky nûjak˘ spisovatel, jako byl Josef
·kvoreck˘? Odpûraã vojenské sluÏby
anebo naopak nûjak˘ ten ãeãensk˘
Ma‰ín?
Takov˘ch otázek je celá fiada a je nutné
ocenit, Ïe Mirek Topolánek si na nû udûlal
ãas. Beseda s krajansk˘mi novináfii trvala
22 minut a celou si ji mÛÏete poslechnout,
podobnû jako vyprávûní Edy Ottové na
na‰ich
webov˘ch
stránkách:
www.zpravy.ca nebo www.satellite1416.com.
Ale‰ Bfiezina
***—-

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

$ TCT

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

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

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.

!

#

7

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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Záhada to není - jak se bránit vyhofiení

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

!!! V¯ZVA !!!
PRO VLASTNÍKY DOMÒ V âR
VYUÎIJTE SILNÉ KORUNY A PRODEJTE VÁ·
DÒM V NEJVHODNÉJ·Í DOBU!
Pfiíklad: Prodej domu za 25.000.000,- Kã
v r. 2002: 714.000,- USD (1 USD = 35 Kâ)
nyní: 1.470.000,- USD (1 USD = 17 Kâ!!!)
Nabízíme Vám pfiímé odkoupení Va‰eho domu, seriozní jednání,
právní servis a platbu ve Vámi zvolené mûnû. V âR jsme dosud
koupili více neÏ 500 (pût set) domÛ.
Pro cenovou nabídku volejte:
(011-420) 221-088-132, (011-420) 221-088-233
nebo pi‰te na adresu
PraÏská správa nemovitostí, spol. s r.o.,
Seifertova 9,
CZ-130 00 Praha 3
e-mail: martin.kulhavy@psn.cz

Sedûl jsem vãera v kavárnû Books&Beans,
popíjel kafe a lu‰til jsem sudoku. Pfii‰el ke
stolku Jerry s pohárkem kafe v ruce a optal
se, kde mám svého kumpána?
Odjel do Toronta obhajovat projekt, fiekl
jsem a Jerry hned usednul na Ïidli k mému
stolku. OdloÏil jsem tuÏku. Na rozdíl od
Mervyna tvrdím, Ïe Jerry není vÛl, jenom
je nerozvinut˘, a jako kaÏd˘ ãlovûk stojí za
pozornost a rozmluvu. âekal jsem s ãím
Jerry zaãne.
„Mám dojem, Ïe mne Mervyn ignoruje,“
fiekl Jerry tónem, jako Ïe ho to mrzí. „Neví‰
proã?“
„To nevím,“ fiekl jsem diplomaticky, coÏ
ov‰em není pravda, protoÏe Jerry pfied
ãasem Mervyna urazil vûtou, Ïe nemá na
hlouposti ãas, kyz ho Mervyn pozval na
besedu o tûch zatracen˘ch zadnicích,
jejichÏ topografií se Mervyn zab˘val.
Jerry mlãel a koukal, tak jsem pokraãoval:
„Mervyn si myslí a já s ním souhlasím, Ïe
mlãení je buì nezájem anebo hloupost,
coÏ obé je cesta k dramatickému úpadku
humanity; takÏe si vybírá kumpány k
besedám, a tys nûjak tuto pfiíleÏitost minul
anebo zanedbal...“
„Damit,“ fiekl Jerry horlivû, „copak Mervyn
neví, Ïe lidi nûkdy nemají na nûho ãas?“
„Zajisté to ví, ale kdo si neumí udûlat ãas
na Mervyna, je pro Mervyna vÛl
korunovan˘,“ fiekl jsem nediplomaticky.
„VÏdyÈ si to myslím taky, Ïe ãlovûk kter˘
nemá ãas - neví co s ãasem.“
Jerry se neurazil a neode‰el, ãímÏ mne
mile pfiekvapil a optal se: „Co ty dûlá‰ s
ãasem?“
„To je správná otázka,“ fiekl jsem tónem
jak mi to mnohokrát fiekl Mervyn, „protoÏe
kdyÏ ãlovûk nûco nemá co nûkdo jin˘ má,
má se optat jak to získal anebo jak to dûlá,
Ïe to má.“
„Hele, nefilosofuj reãiãkama, a fiekni mi,
jak si dûlá‰ ãas, Ïe vypadá‰ jako Ïe ãas
má‰?“
„Fakt tû to zajímá?“ optal jsem se opatrnû,
a kdyÏ k˘vnul, fiekl jsem, Ïe mu to fieknu,
kdyÏ to pfiede mnou napí‰e na kus papíru,
a podal jsem mu tuÏku a zadní, bílou
stranu sudoku. A je‰tû mi musí‰ slíbit
maliãkost, Ïe to napí‰e‰ Mervynovi, co
jsem Ti fiekl a bude‰ mu to emailovat.“
Jerry se na mne díval, a tak jsem dodal:
„Co ti povím jsou Mervynovy my‰lenky...“
Jerry k˘vnul, pfiipadal mi jako poslu‰n˘
student, a uÏ jsem se tû‰il jak tento rozhovor
budu Mervynovi vyprávût; vÏdyÈ povím
Jerrymu totéÏ, co mi objasnil Mervyn pfied
pár léty, kdyÏ jsem sám pobíhal jak
potrefená slepice od jednoho k druhému a
nevûdûl, co udûlat dfiív.
Tajemství nedostatku ãasu spoãívá v tom,
Ïe do pevného ãasového prostoru,
konkrétnû 24 hodin za den, sedmi dnÛ v
t˘dnu, 52 t˘dnÛ v roce chceme vecpat
mnohem více rozmanit˘ch aktivit neÏ kdy
vÛbec zkusili na‰i otcové, nefiku-li
dûdeãkové.
„Chce‰ fiíct, Ïe na‰i pfiedkové netrpûli
nedostatkem ãasu jako my, protoÏe kromû
povinné obÏivy nemûli tolik lákav˘ch
povinností jako máme my?“
Usmál jsem se pfies stÛl jak rychle Jerry
pochytil podstatu ãasové tísnû, Ïe na‰i
otcové a praotcové nemûli co máme a
tedy se nepachtili tolik jako my se pachtíme,
abychom to mûli. Jerry cosi zapisoval,
ãekal jsem a formuloval si v hlavû to hlavní
jak nakládat s ãasem: „Hospodafiení s
ãasem,“ fiekl jsem pomalu, „spoãívá v tom,
Ïe si ãlovûk udûlá Ïebfiíãek aktivit
nejdÛleÏitûj‰ích, dÛleÏit˘ch a tûch, které
by dûlal rád, kdyÏ mu vybude ãas.“
Jerry psal a já pokraãoval: „Nikdo jin˘,

neÏ ty sám nemÛÏe sepsat tvÛj Ïebfiíãek
aktivit.
Jerry poloÏil tuÏku a fiekl: „Dost teorie,
fiekni mi pfiíklad pro ilustraci.“
„Snadno,“ fiekl jsem. „KdyÏ ti onemocní
manÏelka a ulehne do nemocnice, bude‰
chodit do práce anebo sedût u manÏelky a
modlit se aby se uzdravila? Z ãehoÏ plyne,
Ïe péãe o blaho milovaného partnera je na
vysoké pfiíãce Ïebfiíãku aktivit. Nevím, jak
funguje tvé manÏelství, Jerry, ale zdraví a
spokojenost Ïivotního partnera je podle
mne numero uno.“
Jerry sklopil hlavu k papíru a já jsem
dodal: „Chtûl jsi pfiíklad a dost teorie.“
„Myslel jsem,“ fiekl Jerry pomalu, „Ïe bude‰
mluvit o práci jako povinnosti...“
„Ale kdepak,“ fiekl jsem zvesela, „na práci
se mÛÏe‰ vytento, kdyÏ má‰ dost penûz.
O práci nemíním mluvit vÛbec, ale o
potfiebách a tedy penûzích a pak o práci
jako zdroji penûz.“
„Dûlá‰ si srandu?“ optal se Jerry zlostnû.
Nechtûl jsem jeho zájem ztratit. ¤ekl jsem,
Ïe hospodafiení s potfiebami, ãi s penûzi,
necháme na jindy.
Pfiik˘vnul a já pokraãoval: „Mít pfiátele je
pro mne vysoko na Ïebfiíãku; abych mûl
pfiátele, musím b˘t úãastn˘, fieknu,
pfiátelsk˘, a kdyÏ ukazuji, Ïe o pfiátele
nestojím a nedávám jim svÛj vzácn˘ ãas,
tak nebudu mít nikoho k besedû v dobrém
ãase ani k pomoci v trápení.“
Jerry si cosi zapsal a já pokraãoval: „Dûlat
si pfiátele musíme v dobr˘ch ãasech a ne
kvílet o pfiátelství, kdyÏ je nám úzko a zle;
a Ïe úzkost a trampoty pfiijdou, to pfiece
oba víme.“
„Nemám moc pfiátel,“ fiekl Jerry pomalu,
„vlastnû nikoho jako tebe vídávám
Mervyna.“
„Asi nemá‰ pfiátelství vysoko na Ïebfiíãku
hodnot,“ fiekl jsem, „ale s pfiáteli se Ïije
daleko líp...“
Jerry se podíval na hodinky a zavrtûl se
na Ïidli - vidûl jsem, Ïe nûkam pospíchá a
fiekl: „Musím v b˘t v jedenáct u doktora,
mám vysok˘ tlak... To je asi z toho lítání a
chvatu.“
„Nejsem doktor,“ fiekl jsem pomalu, „ale
kdekdo si nahonil vysok˘ tlak, asi to je z
kvaltování. V‰iml sis, Ïe kdyÏ ãlovûk
onemocní, tak v‰ecky neodloÏitelné úkoly
se dají odloÏit? Lidé si myslí, jak jsou
nepostradatelní, ale kdyÏ onemocní, kdeco
klape i bez jejich úãasti.“
„To je kopanec do sebevûdomí,
nemyslí‰?“ fiekl Jerry a oblékal si kabát;
venku je -22 °C, a vestoje se optal: „Proã
jsi chtûl, abych Mervynovi napsal o na‰í
rozmluvû?“
„Mervyn bude mít radost,“ fiekl jsem
dÛraznû, Ïe se jeho pouãování ‰ífií mezi
lidmi; copak neví‰, jak je skliãující pro
kaÏdého mudrce, kdyÏ není vysly‰en a
následné oceÀován?“
Potfiásli jsme si rukou a Jerry odchvátal.
Cestou domÛ jsem dumal nad tím, jak se
pocit nedostatku ãasu zakusuje do ãlovûka,
kter˘ si neutfiídí své potfieby a bûhá jako ta
potrefená slepice od niãeho k niãemu.
Doma jsem emejloval pár fiádek Mervynovi
jak se mi dnes jeho uãení o ãase hodilo s
Jerrym; chtûl jsem, aby Mervyn vûdûl, Ïe
mi pomohl od stavu postfielené slepice do
role filosofa.
Eva pfii‰la do mé pracovny a pozvala mne
na v˘let do knihkupectví - pfiestal jsem
psát a jeli jsme do knihkupectví Chapters
prohlídnout nové knihy a koupit dárek
Petrovi....
Pfieji hezk˘ den a v‰ecko dobré na kaÏdém
kroku.
Ross Firla-Sudbury
***
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Premiér jednal v Kanadû
Ottawa-právo/ro‰kot-âesko-kanadské
vztahy, pfiíprava summitu NATO v Bukure‰ti a
alianãní mise v Afghánistánu byly vãera v
Ottawû hlavními tématy premiérÛ Kanady a
âR Stephena Harpera a Mirka Topolánka,
jenÏ t˘Ï den pfiicestoval na dvoudenní
náv‰tûvu zemû z USA.
Pokraãování kanadské mise v Afghánistánu,
kde nese od roku 2002 tíhu bojÛ s Tálibánem
v jiÏní provincii Kandahár a ztratila tam 79
vojákÛ, je tu mimofiádnû aktuální. Ministrynû
obrany Vlasta Parkanová a její námûstek
Martin Barták, ktefií Topolánka doprovázejí,
vedli v Ottawû konzultace, ãím by âR mohla
pomoci. âeské kapacity jsou uÏ ale pomûrnû
vytíÏené: âR zakládá vlastní provinãní
rekonstrukãní t˘m v provincii Lógar a v druhé
polovinû roku vy‰le na dobu ‰esti mûsícÛ
v˘pomoc 60 muÏÛ nizozemskému kontingentu
rovnûÏ na neklidném afghánském jihu.
Topolánek mûl vãera na programu i setkání
s ‰éfy Senátu a dolní komory parlamentu
Noéllem Kinsellou a Petrem Millikenem a s
generální guvernérkou Kanady Michaélle
Jeanovou.

Pfii pfieletu premíéra do Kanady Barták
novináfiÛm oznámil, Ïe „druhá smlouva k
americkému radaru upravující pobyt vojsk
USA na ãeském území (SOFA) by mohla b˘t
dojednána do jednoho aÏ dvou mûsícÛ“. âe‰i
a Ameriãané, aby urychlili jednání, se podle
námûstka rozhodli roz‰ífiit vyjednávací t˘my.
Topolánek pfiedtím pfiipustil, Ïe dohoda SOFA
by se do dubnového summitu NATO nemusela
stihnout.
***
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âesko a Kanada jsou
pro roz‰ífiení NATO
Ottawa-právo/Jifií Ro‰kot-âesko a Kanada
jsou pro dal‰í roz‰ífiení NATO a na
nadcházejícím dubnovém summitu v
Bukure‰ti nebudou bránit pfiizvání nov˘ch
zemí ani zafiazení Gruzie a Ukrajiny do akãního
plánu konkrétní pfiípravy budoucího ãlenství v
alianci.
Vyplynulo to z jednání premiéra Mirka
Topolánka v Ottawû, kde vãera zastávkou v
Torontu ukonãil dvoudenní náv‰tûvu zemû.
Bezprostfiedními adepty ãlenství v NATO jsou
Chorvatsko, Makedonie a Albánie. „Nejlépe
pfiipraveno pro ãlenství je Chorvatsko,“ fiekl
premiér na otázku Práva a dodal, Ïe ov‰em
pfiijetí i Albánie a Makedonie má velk˘

symbolick˘ v˘znam pro západní Balkán,
protoÏe by byly pfiijaty katolická, muslimská a
ortodoxní zemû.
Topolánek prohlásil, Ïe vyhlá‰ení
nezávislosti Kosova nezakládá precedens a
model pro fie‰ení. Potvrdil, Ïe âesko odtrÏení
Kosova od Srbska uzná a Ïe roz‰ífiení NATO
sleduje i integraci zemí této ãásti Evropy do
euroatlantick˘ch a evropsk˘ch struktur, coÏ
platí i pro Srbsko.
Premiér se v Torontu zúãastnil otevfiení
v˘stavy o obûtech holocaustu Zmizelí sousedé
a setkal se s krajany. TopolánkÛv protûj‰ek
Harper pfii tom pfiedal kanadské ãestné uznání
spisovateli Josefu ·kvoreckému a jeho
manÏelce Zdenû Salivarové.
Premiér na závûr cesty informoval, Ïe
Kanada podpofií iniciativu tamní ãeské
krajanské komunity postavit v Ottawû
památník obûtem komunismu.
***
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svou plaketou, podle sv˘ch slov lituje, Ïe
Ma‰ínové pfii svém útûku z âeskoslovenska
zabíjeli, ale soudí, Ïe komunistick˘ reÏim zniãil
víc lidsk˘ch ÏivotÛ.
¤ekl to vãera v âT. „Mû nesmírnû mrzí, Ïe
pfiitom zahynuli lidé, ale v komunistick˘ch
lágrech jich zahynulo daleko víc,“ uvedl
Topolánek.
Podle jeho slov vyznamenání Ma‰ínov˘m je
pfiesnû ten krok, kter˘ by mohl nastartovat
potfiebnou diskusi o tfietím odboji. „Setkání s
Josefem Ma‰ínem bylo pro mû velmi
inspirativní. Jeho nedÛvûra k âeské republice
trochu trvá, jeho podmínky jsou moÏná tûÏko
splnitelné. Doufám, Ïe ho jednou uvítám v
Praze,“ poznamenal premiér.
Podle jeho slov Ma‰ín vzná‰í poÏadavek, Ïe
musí b˘t zru‰ena KSâM, a podobné podmínky
tohoto typu.
Argumentu ‰éfa KSâM Vojtûcha Filipa, Ïe
by bratfii Ma‰ínové, které oznaãil za vrahy,
byli v Nûmecku odsouzeni, Topolánek podle
3.3.2008
sv˘ch slov nevûfií. Uvedl, Ïe Josef Ma‰ín do
V lágrech zahynulo víc lidí
roku 1980 v Nûmecku Ïil.
neÏ rukou Ma‰ínÛ,
„Kdyby Vojtûch Filip soubûÏnû s tím fiekl: My
se nehlásíme k únoru 1948, k tomuto puãi, a
argumentuje premiér
PRAHA - právo/alm- Premiér Mirek povaÏujeme Klementa Gottwalda za
Topolánek, kter˘ minul˘ t˘den ve masového vraha, tak bych tûm slovÛm moÏná
Washingtonu vyznamenal bratry Ma‰ínovy rozumûl,“ dodal premiér.
***
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O‰klivé káãátko
Sloupek-právo/Jifií Hanák-Traduje se o
jednom v˘znamném ãeském reÏisérovi,
náruÏivém fotbalovém fandovi: kdyÏ
shledal, Ïe rozhodãí po‰kozuje jeho
muÏstvo, do nastalého ticha po vyboufiení
kotle zvolal svÛj tvrd˘ odsudek: rozhodãí
je o‰klivé káãátko! Následuji tedy tohoto
dobfie vychovaného muÏe a nefieknu, Ïe
vystoupení Mirka Topolánka ve
Washingtonu mne mrzí jako bolavá noha,
nazvu jej o‰kliv˘m káãátkem. Mám
samozfiejmû na mysli jeho angaÏmá ve
vûci bratrÛ Ma‰ínov˘ch a brdského
radaru.
Ony bratry bych nevyznamenal. Cítili se
b˘t vojáky a ti bojují a zabíjejí, tak to je.
Av‰ak vojáci nezabíjejí nepfiítele
bezmocného, znehybnûlého pouty a
chloroformem, coÏ Ma‰ínové uãinili. Zabili
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dva policisty, ktefií uÏ jim nemohli b˘t
nebezpeãní v jejich akcích. CoÏ nebylo
jen zpronevûfiení se vojenské etice, bylo
to cosi velmi blízkého vraÏdám. Naopak,
jejich anabáze pfies NDR do západního
Berlína je podle mého mínûní hodna
obdivu. Stfiíleli do nich a oni stfiíleli zpût,
byl to boj, se tfiemi revolvery ãelili dvaceti
tisícÛm muÏÛ, ztratili dva kamarády, do
cíle se dostali. Marná sláva v‰ak, na
poãátku v‰eho byli oni dva zamordovaní
stráÏmistfii plus zabit˘ pokladník.
Upírám v‰ak právo Vojtûchu Filipovi
oznaãovat Ma‰íny za sprosté vrahy,
pokud stejnû nenazve Klementa
Gottwalda. NeboÈ tento muÏ suchou
cestou justiãních vraÏd bez nejmen‰ího
osobního rizika poslal na ‰ibenici desítky
politick˘ch odpÛrcÛ vãetnû generála Píky
a Milady Horákové, ostatnû pfiátel rodiny
Ma‰ínov˘ch. Na ‰ibenici ze zbabûlosti
poslal i kamaráda Slánského. Nûkdo
„zvlá‰tní cestu âeskoslovenska k
socialismu“ odnést musel a Gottwald
nastrãil pfiítele. Ma‰ínové alespoÀ
bojovali, Gottwald jen bez rizika zabíjel.
A sklízel vyznamenání.
Topolánkovy radarové aktivity se mi
nelíbí o nic více neÏ ono vyznamenání.
UÏ je to hotovo, uÏ je ujednáno, jen pár
slÛvek pr˘ je‰tû chybí. Pro radar sice
jsem, jeho pfiípadnou instalaci totiÏ
povaÏuji za vhodnou odvykací kúru pro
Moskvu, Ïe o tomto svém b˘valém
pa‰alíku uÏ nebude rozhodovat ona.
Topolánkovu vyjednávaãskému talentu
v‰ak nevûfiím, na mÛj vkus tak ãiní v
nepatfiiãném pfiedklonu. Co za pfiípadnou
instalaci dostaneme? Pr˘ pfiístup k
nejmodernûj‰í technice.
Poláci asi vûdí, proã vyjednávají tak
tvrdû, neboÈ uÏ se obeznámili s váhou
takov˘ch slibÛ. Do Iráku poslali dva a pÛl
tisíce muÏÛ, slíbeny jim byly v˘Ïivné
hospodáfiské kontrakty pfii rekonstrukci
Iráku. Byla z toho zakázka na 70 000
pfiileb. Nakoupili nûkolik desítek z módy
vy‰l˘ch americk˘ch stíhaãek, pfiiletûly

v‰ak bez slíben˘ch offsetÛ. Poláci si
zfiejmû pfii vyjednávání o umístûní
protiraketov˘ch stfiel uÏ vzali k srdci slova
nûkdej‰ího amerického prezidenta
Theodora Roosevelta: jednej vlídnû, za
zády v‰ak drÏ pofiádn˘ klacek! V
Topolánkovû „rychlovce“ naopak sly‰ím
ozvûnu starého odésáckého „my první v
transformaci, my první do NATO, na
nikoho nebudeme ãekat“. TakÏe my první
do zadku Washingtonu?
Konstatuji, Ïe Mirek Topolánek je o‰klivé
káãátko.
***
7.3.2008

Pre nákazu klusavkou utratili
desiatky oviec
BRATISLAVA -sme/ãtk-V obci Hodru‰aHámre v Ïarnovickom okrese utratili pre
nákazu klusavkou viac ako ‰tyri desiatky
oviec. Veterinári majú zlikvidovaÈ e‰te ìal‰ích
zhruba 90 zvierat z chovu. âTK to potvrdil
vedúci kancelárie ústredného riaditeºa
·tátnej veterinárnej a potravinovej správy
Milan Matu‰. Klusavka je podobná choroba
ako BSE, ktorá zas postihuje kravy. Od roku
2003 sa na Slovensku vyskytlo viac ako 70
prípadov klusavky.
“K dne‰nému dÀu bolo v chove
diagnostikovan˘ch 15 pozitívnych prípadov
ochorenia klusavky,” poznamenal Matu‰. Na
základe vy‰etrení krvi bolo vyãlenen˘ch 138
zvierat, pri ktor˘ch bola nariadená likvidácia,
dodal. Prv˘ prípad klusavky sa v tomto chove
podºa neho vyskytol zaãiatkom tohto roka.
Podºa denníka Nov˘ ãas sú nakazené ovce
chovateºa z Hodru‰e zatvorené v murovanej
ovãiarni. Zo ‰tatistík úradu vypl˘va, Ïe
choroba sa od roku 2003 vyskytla iba na
strednom a v˘chodnom Slovensku.
Nakazené zvieratá vo väã‰om poãte na‰li v
rokoch 2004 a 2005 v okolí Turãianskych
Teplíc.
Klusavka postihuje ovce a kozy, prená‰a sa
z jedného zvieraÈa na druhé prostredníctvom
zneãisteného prostredia alebo z bahnice na
jahÀa. Prejavuje sa opakovan˘m ‰kriabaním
tela, zmenami v správaní, podráÏdenosÈou
a ìal‰ími netypick˘mi prejavmi zvieraÈa.
Konãí sa smrÈou.
***
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Platy ústavn˘ch
ãiniteºov narastú
Bratislava-sme (TASR) - Platy poslancov,
predsedu vlády i prezidenta sa zv˘‰ia o 7,2
percenta. O toºko v roku 2007 vzrástla
priemerná mesaãná nominálna mzda
zamestnanca v národnom hospodárstve,
od ktorej sa odvíjajú platy ústavn˘ch
ãiniteºov. Poslanci oproti minulému roku
zarobia mesaãne o cca sedem tisíc Sk viac.
Platy v‰etk˘ch zákonodarcov sa po
valorizácii prehupnú cez sto tisíc korún mimobratislavskí dostanú mesaãne spolu
108 900 Sk, bratislavskí 102 850 Sk. Minul˘
rok hrubá mzda poslancov z Bratislavy
dosahovala 95 710 Sk, mimobratislavsk˘ch
101 340 Sk.
Základn˘ plat poslanca predstavuje
trojnásobok priemernej mzdy v národnom
hospodárstve za uplynul˘ rok (20 146 Sk) dosiahne 60 500 Sk a zdaÀuje sa. K nemu
sa pripoãítavajú pau‰álne náhrady, ktoré
sú nezdanené, a to pre mimobratislavsk˘ch
poslancov 80 percent platu (48 400) a
bratislavsk˘ch 70 percent (42 350).
Predseda NR SR naviac dostáva funkãn˘
príplatok 15 tisíc Sk, podpredsedovia 1O
tisíc, predsedovia v˘borov päÈtisíc a
podpredsedovia dvetisícpäÈsto korún. Platy
poslancov sa valorizujú spätne, teda im
doplatia rozdiel v˘‰ky platu od zaãiatku
roka.
Na viac si prídu aj asistenti poslancov,
ktor˘ch odmena dosahuje 80 percent platu
poslanca. Po novom zarobia 48 400 Sk,
mesaãne si tak polep‰ia o tritisíc Sk.
S rastom priemernej mzdy sa zvy‰ujú aj
platy ìal‰ích ústavn˘ch ãiniteºov, ktoré sú
naviazané na v˘‰ku poslaneck˘ch platov.
Prezidentovi patrí plat vo v˘‰ke
‰tvornásobku platu poslanca. Mesaãne mu
na úãet príde 242 tisíc Sk, pau‰álne náhrady
predstavujú 40 tisíc Sk. Oproti minulému
roku si polep‰í si o takmer 17 000 mesaãne.
âlenovia vlády so základn˘m platom 1,5násobku platu poslanca zarobia v základe
90 750 Sk, predsedovi vlády prináleÏí
funkãn˘ príplatok vo v˘‰ke 22 500 Sk,
podpredsedom 15 tisíc Sk. Pau‰álne
náhrady ministrov predstavujú 18 tisíc Sk.
***
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Fotbal: Bezzub˘ mistr pfii‰el o první jarní body
V 18. kole Slavia po dobrém v˘konu v
Lond˘nû nestaãila v Brnû, i kdyÏ vedla v
poloãase brankou Daniela Pudila, v druhé
ãásti hry otoãili Besta a Stfie‰tík na
koneãn˘ch 2:1. V prvním jarním praÏském
derby rozdrtila Sparta Viktorii ÎiÏkov 6:1.
Dvû branky vítûzÛ zaznamenal Slepiãka.
Kladno brankou Rajnocha prohrálo s
Boleslaví 0:1. 3143 divákÛ se nedoãkalo v
Budûjovicích v zápase s Jabloncem ani
jedné branky, zatímco Ostrava si poradila
v moravském derby se Zlínem 2:1.
Bohemians díky dobrému závûru uhráli
remízu 2:2 s Plzní. Katastrofálnû dopadly
Teplice v Liberci. O prohru 0:4 se postaral
dvûma góly Papou‰ek a jedním Dort a
skvûl˘ Keriç. Z muÏstev v závûru tabulky
získal bod doma i Most s Olomoucí remízou
1:1.
V 19. kole Sparta po nejhor‰ím jarním
v˘konu neuspûla v Olomouci a remíza 0:0
je pro ni citelnou ztrátou. „Tentokrát jsme
se nedokázali prosadit, i kdyÏ ve druhé
pÛli jsme mûli pfievahu. Hráli jsme proti
t˘mu, kter˘ dostal po Slavii nejménû
branek. Slavii nesledujeme, ve hfie je pofiád
hodnû bodÛ,“ fiekl po utkání kouã Sparty
Michal Bílek. Libereãtí fotbalisté po
nevalném podzimu se na jafie dostávají do
tempa. Potom, co v minulém kole u‰tûdfiili
doma lekci Teplicím, naplno bodovali také
ve Zlínû vítûzstvím 1:0. Tepliãtí bez Fenina
jsou kouzla zbavení. Tentokráte pfiedvedli
bídn˘ v˘kon proti Brnu a nechali ho odjet
po poráÏce 0:1 na jiÏní Moravu s tfiíbodov˘m
pfiídûlem. Vedoucí Slavia také na jafie
neoslÀuje. Mûla dost práce s posledním
Mostem, ale nakonec se v˘hra 2:0 v boji o
titul poãítá. Ostravsk˘ Baník úfiadoval v
Plzni. Domácí inkasovali tfiikrát jiÏ v první
pÛli. Pfii chuti byl pfiedev‰ím Luká‰ Magera,
jenÏ se trefil do sítû ZápadoãechÛ dvakrát.

NHL: Nejistota na pokraãování
Toronto-Atlanta 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Maple Leafs tentokrát dokázali otoãit utkání, které
se pro nû nezaãalo nejlépe. V 12. minutû po akci
Mariana Hossy veterán Mark Recchi pfii pfiesilovce
zajistil hostÛm vedení. V úvodu druhé tfietiny Mats
Sundin z levé strany dorazil puk vystfielen˘
Wellwoodem. V utkání, kdy dominovaly obrany,
bylo po ãtyfiiceti minutách jasné, Ïe kdo dá branku,
ten zfiejmû zvítûzí a rozhodující gól vstfielil pod
klacek z pravého kfiídla Alex Steen. Vítûzství
domácích pak peãetil sv˘m st˘m gólem v NHL
Antropov. V ‰atnû Atlanty nebyla radostná nálada
a na otázky odpovídal Bobby Holík.
RH: Neporazili jsme jeden z nejhor‰ích t˘mÛ v
konferenci. K tomu nelze nic fiíci. To je fakt. Toronto
bylo lep‰í a proto vyhrálo.
ABE: Jak se cítíte v roli kapitána?
RH: UÏ je to skoro rok, co ho dûlám a jsem na to
hrd˘. Je to urãité ocenûní, ale bohuÏel to nejde tolik
muÏstvu. MoÏná se jednou ohlédnu zpátky a fieknu
si: „AlespoÀ jsem byl kapitánem v NHL…“ Zatím
nám to v‰ak nevychází. Doufám, Ïe pro nás bude
lep‰í konec sezóny.
ABE. Jaké jsou ‰ance Atlanty postoupit do
play-offs?
RH: Uvidíme, ale musíme hrát lépe neÏ dnes.
ABE: Je vût‰í ‰ance dostat se na první místo v
divizi nebo postoupit z osmého místa v
konferenci?
RH: To není otázka, jak postoupíme. Otázkou je,
aby se hrálo lépe a aby se hráãi soustfiedili na hru
pro muÏstvo. Problém je v tom, Ïe nûktefií hráãi si
dûlají, co chtûjí.
Marian Hossa své poslední utkání v dresu Atlanty
pfied tradem do Pittsburghu hodnotil utkání takto:
MH: Byl to dobr˘ zápas, ale rozhodly na‰e chyby.
Udûlali jsme jich víc. Oni dali v závûru dva góly a to
rozhodlo.
ABE: Asistoval jste pfii první brance, mohl byste
k tomu nûco fiíci?
MH: Byla to pûkná nahrávka od Kozlova. Nejprve
jsem minul, puk, ale pak jsem doráÏel a nakonec
dostal puk do branky Recchi.
ABE: Co byste si vy pfiál?
MH: TûÏko fiíci, hlavnû bych chtûl hrát v t˘mu, kter˘
by vyhrával, ale Atlanta mne nebude chtít pustit
zadarmo. Jestli se nûco stane, to se dovím v
nejbliÏ‰ích dnech.

Ve druhém poloãase ãtvrt˘m gólem podtrhl
jejich debakl 0:4 Václav Svûrko‰.
Ostatní v˘sledky 19.kola: Jablonec-Kladno
1:0, Mladá Boleslav-âeské Budûjovice 2:1,
Viktoria ÎiÏkov-Bohemians 1905 2:1.
***
Tabulka po 19. kole
1. Slavia
2. Sparta
3. Ostrava
4. Teplice
5. Brno
6. PlzeÀ
7. Boleslav
8. Liberec
9. Budûjovice
10. Olomouc
11. Zlín
12. ÎiÏkov
13. Jablonec
14. Kladno
15. Bohemians
16. Most

19 12 5 2 30:11
19 11 4 4 37:16
19 9 7 3 31:19
19 10 3 6 25:18
19 9 5 5 29:25
19 8 5 6 21:22
19 6 8 5 22:20
19 6 6 7 19:18
19 6 5 8 22:23
19 4 11 4 12:15
19 6 5 8 17:23
19 6 4 9 25:36
19 4 7 8 12:18
19 4 4 11 22:31
19 3 6 10 13:26
19 2 7 10 20:36

41
37
34
33
32
29
26
24
23
23
23
22
19
16
15
13
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Kniha
Marie Gabánkové
s více neÏ padesáti
barevn˘mi reprodukcemi

body broken
body redeemed

Na Slovensku zaãala
CorgoÀ liga
19. kolo: Senec-Îilina 0:0, Banská
Bystrica-Artmedia 2:2, Ko‰iceRuÏomberok 1:0, Nitra-Slovan 1:0,
Trnava-Zl. Moravce 2:0, Dubnica-Trenãín
2:1.
***
Tabuºka
1. Îilina
2. Artmedia
3. Trnava
4. Nitra
5. Ko‰ice
6. RuÏomberok
7. Slovan
8. Dubnica
9. Bystrica
10. Zl.Moravce
11. Senec
12. Trenãín

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

14
14
10
10
9
8
7
5
4
4
2
2

3
2
5
3
4
4
3
7
6
4
6
3

2
3
4
6
6
7
9
7
9
11
11
14

42 : 18
46 : 20
36 : 19
22 : 12
25 : 20
27 : 27
25 : 26
21 : 27
20 : 25
14 : 37
15 : 28
19 : 53

45
44
35
33
31
28
24
22
18
16
12
9

ABE: Zmûna pro Vás není niãím nov˘m, hrál
jste dlouhá léta v Ottawû. Mohl byste to
porovnat?
MH: Jsou to rozliãné kluby, Ottawa mûla v Kanatû
(ottawské pfiedmûstí) zázemí. Bylo to hokejové
mûsto. To se o Atlantû fiíci nedá. KdyÏ se v‰ak
zaãne vyhrávat, zaãnou chodit i zde diváci. Pak je
dobrá atmosféra. V okamÏiku, kdy se nedafií diváci
pfiestanou chodit.
Ale‰ Bfiezina
***

O2 extraliga - play off

Pfiedkolo: Tfiinec-Znojmo 4:1, 5:2 a 2:1. Celkovû
3:0 na zápasy. Kladno-PlzeÀ 4:3, 5:2, 5:6 a 3:2
celkovû 3:1 na zápasy.
âtvrtfinále: Liberec-Sparta 4:1, 5:0 a 3:2, Karlovy
Vary-Litvínov 6:2 , 3:2 a 2:3 sn, Slavia-Tfiinec 4:1
a 1:2 (sn), âeské Budûjovice-Kladno 2:0 a 2:0.
âtvrtfinále se hraje na ãtyfii vítûzná utkání.
***

Slovenská hokejová extraliga
55. kolo: Trenãín-Martin 3:4 sn, Zvolen-Slovan 3:4,
Poprad-Ko‰ice 6:2, KeÏmarok-Îilina 6:3, NitraSkalica 2:6, Slovensko 20-L. Mikulá‰ 1:6.
56. kolo: L. Mikulá‰-Nitra 5:1, Îilina-Slovensko 20
5:6 sn (!), Skalica-KeÏmarok 5:1, Ko‰ice-Zvolen
3:1, Martin-Poprad 2:4, Slovan-Trenãín-3:2. Konec
regulerní sezóny.
Play-offs ‰tvrtfinále: Slovan-Îilina 6:2, 5:3, 2:1 a
7:0 celkovû 4:0 na zápasy.
Ko‰ice-Poprad 3:2, 5:0, 5:3, 3:4 (sn) na zápasy 3:1.
Martin-Trenãín 4:2, 5:4 pp., 4:2 a 2:3 na zápasy 3:1.
Skalica-Zvolen 7:1, 7:4, 1:4 a 3:4 na zápasy 2:2.
***

Závereãná tabuºka
Slovenskej extraligy
1. Slovan
54
2. Ko‰ice
54
3. Martin
54
6. Skalica
54
5. Zvolen
54
4. Trenãín
54
7. Poprad
54
8. Îilina
54
9. KeÏmarok
54
10. Nitra
54
11. L. Mikulá‰ 54
12. Slovensko 20 34

195:130
188:127
169:123
177:136
188:148
170:144
171:138
147:174
141:181
127:206
126:194

119
103
102
96
92
91
89
57
52
44
38
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Robinsonovy skvûlé robinsonády
Od na‰eho zv lá‰tního zpravodaje z Lond˘na: Slávie sice vypadla, ale zanechala na White Hart Line velk˘ dojem
Angliãané jsou pro âechy stra‰ákem!
Tradiãním a velk˘m. AlespoÀ ve fotbale
urãitû. âeské t˘my na pÛdû hrdého Albionu
prohrávají jeden zápas za druh˘m. ·patné
zku‰enosti má i momentálnû nejlep‰í t˘m
ãeské ligy Slavie Praha. V Lond˘nû se o
tom pfiesvûdãila loni v fiíjnu, kdyÏ v zápase
Ligy mistrÛ na hfii‰ti Arsenálu utrpûla
rekordní prohru 0:7. A nedávno selhala
také v prvním souboji o postup do
osmifinále Poháru UEFA na praÏském
Strahovû, kde podlehla Tottenhamu
Hotspur 1:2. Není tedy divu, Ïe kdyÏ se po
tfiech mûsících vrátila na lond˘nsk˘ sever,
oãekával se dal‰í debakl.
V‰ak také kdyÏ na témûfi pûtatfiiceti tisíci
diváky vyprodan˘ a slavn˘ stadionu White
Hart Line (neobsazen˘ch zÛstalo jen pár
místeãek v sektoru vyhrazeném
slavistick˘m fanou‰kÛm) vybûhla domácí
jedenáctka sloÏená z hráãÛ pûti zemí,
mezi nimiÏ bylo ‰est fotbalistÛ tmavé pleti,
h˘fiila vysok˘m sebevûdomím. Ale jen na
laviãku Tottenhamu tentokrát usedl b˘val˘
slávistick˘ gólman Radek âern˘, kterého
kouã Juande Ramos potrestal za hrubou
chybu v praÏském zápase, po níÏ
Stfiihavka sníÏil na koneãn˘ch 1:2. TakÏe
mezi tfii tyãe Hotspur po sedmit˘denní a
desetizápasové pfiestávce znovu poslal
mnohonásobného
anglického
reprezentanta Paula Robinsona. Ov‰em
o neãekanou brankáfiskou ro‰ádu se
postaral i trenér Karel Jarolím, kter˘ místo
Vaniaka postavil Vorla.
Tomu v‰ak ‰tûstí nepfiálo a uÏ v 7. minutû
po první stfiele soupefie, o níÏ se postaral
O’Hara a kterou ne‰Èastnû teãoval Latka,
musel lovit míã ze své sítû. Navíc to bylo
z dálky. A kdyÏ krátce potom je‰tû zahrozili
Huddlestone, Lennon a Bent dokonce
hlaviãkoval do bfievna, tottenham‰tí
Kohouti uÏ své my‰lenky zfiejmû smûfiovali
jinam. VÏdyÈ o tfii dny pozdûji je ãekalo
velké finále Ligového poháru, jak
Angliãané fiíkají Carling Cupu, ve Wembley
proti FC Chelsea. Nebo napfi. Vynikající
obránce Jonathan Woodgate, kter˘
nedávno do Tottenhamu pfiestoupil z
Middlesbrough za osm milionu liber a
pobírá mûsíãní plat pûta‰edesáti tisíc liber,
se pfied zápasem nechal sly‰et: “Mám
starosti. Jezdím se svou pfiítelkyní po
mûstû a vybírám dÛm, kde budeme bydlet.
Ale chceme jej na dobrém místû a za
dobrou cenu. Domy v Lond˘nû jsou
neuvûfiitelnû drahé a já nechci nesmyslnû
utrácet…”
V kaÏdém pfiípadû po pÛlhodinû hry
Slavie popadla druh˘ dech a bylo patrné,
Ïe PraÏané své síly nesmyslné neutrácejí.
Signál dala tvrdá stfiela zimní posily
ãervenobíl˘ch z âesk˘ch Budûjovic

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

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

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

Jaroslava âerného, po které Robinson,
stejnû jako v dal‰ích pfiípadech, musel
pfiedvádût skvûlé robinsonády. “Jsem rád,
Ïe se mne návrat do branky vydafiil v
pravou chvíli,” netajil své nad‰ení po utkání
a ‰panûlsk˘ kouã Tottenhamu Ramos na
jeho adresu dodával: “Dneska odvedl velk˘
kus práce.” Navíc s jeho vystoupením byl
v hledi‰ti spokojen˘ také trenér anglického
reprezentaãního t˘mu Ital Fabio Capello.
Av‰ak celek Slavie po zmûnû stran svÛj
nápor je‰tû vystupÀoval a domácí obrana
se otfiásala v základech. ·koda, Ïe DfiíÏìal
z vyloÏené pozice nedokázal hlaviãkovat
dÛraznûji. Pfiesto v 50. minutû po prÛniku
Jaroslava âerného a Pudilovu centru zleva
z bezprostfiední blízkosti slovensk˘
reprezentant Krajãík vyrovnal. A
prodlouÏení viselo na vlásku… Stfiihavka
orazítkoval pravou tyã Robinsona, kter˘
rovnûÏ musel bravurnû zne‰kodnit

perfektnû zahran˘ trestn˘ kop stfiídajícím
Ivanou. TakÏe v˘sledkem velkého v˘konu
Slavie, jak˘ na anglick˘ch fotbalov˘ch
polích od ãesk˘ch t˘mÛ uÏ dlouho
nepamatujeme, byla “jen” remíza 1:1.
Ov‰em také mimofiádnû cenn˘ bod, jak
pro Slavii, tak pro cel˘ ãesk˘ fotbal, do
dlouhodobého koeficientu evropsk˘ch
klubov˘ch soutûÏí!
Nic na tom nemûní ani diplomatická slova
trenéra domácích Juande Ramose: “První
poloãas jsme mûli pod kontrolou, ale ve
druhém na‰i hráãi aÏ pfiíli‰ ‰etfiili síly.”
Mnohem v˘stiÏnûj‰í byl stfielec
vyrovnávacího gólu Matej Krajãík:
“Promarnili jsme si postup! Urãitû jsme na
nûj mûli. Soupefie jsme napadali hodnû
na blízko a jim uÏ docházel dech”. A velmi
aktivnû hrající Jaroslav âern˘ tvrdil: “Na
to, kolik jsme mûli ‰ancí, jsme si zaslouÏili
minimálnû prodlouÏení. ¤ekl bych, Ïe

druh˘ poloãas byl z na‰í strany
fantastick˘.” Podobnû se vyjadfioval i
trenér Karel Jarolím: “KdyÏ se soupefi
dostal do vedení, nikdo nepochyboval o
tom, Ïe je uÏ rozhodnuto. Ale po pfiestávce
jsme posílili ofenzívu a potom, co se nám
podafiilo vyrovnat, jsme Tottenham
agresivitou i kompaktností tlaãili do
pasivity. Mohli jsme klidnû rozhodnout v
ná‰ prospûch.”
Ano, praÏská Slavie byla z Poháru UEFA
vyfiazena. Teì uÏ má pfied sebou ale jin˘
cíl. Vede tabulku ãeské ligy a touÏí po
mistrovském titulu, kter˘ by tento slavn˘
klub vybojoval po dvanácti letech. “Urãitû
jsme tady nabrali potfiebné sebevûdomí k
tomu, abychom titul získali,” staãil je‰tû
pfied odletem z Lond˘na zdÛraznit Matej
Krajãík.
Jaroslav Kirchner, Lond˘n
***

