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Îivot a perla
Îivot
nov˘ Ïivot
co s sebou pﬁiná‰í
tajemství
tajemství postupnû odkr˘vané
a pﬁece ukryté
nov˘ Ïivot
nová nadûje
Ïivot
Bohem vyvolen˘
Bohem urãen˘
Jeho milostí plnû rozvinut˘
„ne vy jste mne vyvolili”
jsou Jeho slova
potká‰ perlu
zkoumá‰ její krásu
Ïasne‰
z matného zrnka písku
jaká to promûna
tﬁpyt se mísí s duhov˘mi barvami
a perletí
vzácnost se rodí v bolesti
protrpûná bolest
- v pﬁekrásn˘ skvost promûnûna
tajemství
tajemství bytí na zemi
najde‰ perlu
a zasadí‰ ji do svého náhrdelníku
náhrdelníku lidsk˘ch vztahÛ
nitkami lásky protkanému
láska perly odkr˘vá
bolest a láska
jako perlorodka
plodí skvosty
bolest a láska na kﬁíÏi
odkryla skvost nejvzácnûj‰í
tomu se ty perly podobají
tím skvostem jsou formovány
vzácná perla
trvanlivá hodnota
Snadnûji pﬁehlédne‰
ve zmatku pachtûní za lep‰ím zítﬁkem
kter˘ nikdy nepﬁijde
ani nemÛÏe
vidí‰ jenom sebe
a perly
pﬁehlíÏí‰
lep‰í zítﬁek
tvoﬁí perly lidsk˘ch vztahÛ
rozumí‰?
perla se nechválí
ti‰e slouÏí sv˘m tﬁpytem
aÈ chce‰ nebo nechce‰
je tu!
‰lápne‰-li na ni
ublíÏí‰ i sobû
aÏ se stane‰ perlou
porozumí‰...
Ïivot a perla
jaká podoba!
hledej perly
ozdob nimi náhrdelník
a zÛstanou s tebou na vûky
Ïivot a perla
Ïivot je perla
Bohu mil˘ Ïivot
je cennûj‰í neÏ perla
Nata‰a Legierská - Klenba lásky

Poezie Nata‰i Legierské
Jsou to zvlá‰tní lidé. Vût‰inou se na nû zapomíná nebo se jejich ãinnost ohodnotí kytkou a bonboniérou za celoÏivotní práci. A pﬁesto jsou
nûãím jako sÛl zemû. Nejsou vidût, ale mají pro spoleãnost nebo komunitu neuvûﬁiteln˘ v˘znam. Jejich práce je nûkdy absurdní. Napﬁíklad
v˘uka ãe‰tiny a sloven‰tiny v dobách komunismu. VÏdyÈ náv‰tûva staré vlasti témûﬁ nepﬁicházela v úvahu. Pﬁesto Aneta Machová a Ludmila
âarková kaÏdou sobotu bûhem ‰kolního roku nûkolik desítek let nauãily základy ãe‰tiny desítky, moÏná stovky dûtí. Doba se zmûnila a mnozí
z tûch, kteﬁí recitovali pﬁi rÛzn˘ch slavnostech dnes Ïijí v âechách i na Slovensku. Mnozí z nich jsou rádi, Ïe se tam mohou podívat.
Koncem ﬁíjna se stûhuje z Toronta do severního Ontaria dal‰í nenápadná postava na‰í komunity Nata‰a Legierská. Pﬁi‰la do Kanady v
dobû normalizace v osmdesát˘ch letech. Zapojila se do âeskoslovenského baptistického sboru, kde uãila dûti v nedûlní ‰kole, editovala
ãasopis Slavná nadûje, vychovávala tﬁi dûti, ale hlavnû nekoneãné hodiny strávila pﬁi v˘uce hudby a zpûvu. Z její práce tûÏil nejen
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor ãi Slovensk˘ evangelick˘ kostel svatého Pavla, a nejen v Torontu, ale i ve sborech v Kitcheneru a okolí,
kde hrála na varhany, a celá krajanská komunita. VzpomeÀme jen na pásma vánoãních koled vÏdy v prosinci. AÈ jiÏ padal sníh nebo bylo
teplo, najednou mûl ãlovûk pocit, Ïe vánoce jsou zde a málokdo si uvûdomoval, Ïe za nácvikem stojí hodiny a hodiny dﬁiny a nacviãování
s dûtmi. Pﬁi tom Nata‰a dokázala podchytit nejen dûti, které chodily do kostela, ale i desítky dûtí, které byly ze sekularizovaného prostﬁedí.
Pﬁi tom nikdy nedávala najevo své emoce, to, ãím prochází ve svém Ïivotû. Její Ïivot nebyl jednoduch˘. Snad proto moÏná mnohé pﬁekvapilo,
kdyÏ ji letos v nakladatelství Grantis vy‰la kniha, kde své pocity sdûluje. A opût udûlala to jaksi nenápadnû, bez reklamy, skromnû.

ABE: Nata‰o, KLENBA LÁSKY je tvojí
první knihou. Básnû pí‰ou vût‰inou
mlad‰í lidé, pak s tím pﬁestanou. Jak to
bylo s Tebou, psala jsi v mládí, pak jsi
pﬁestala a pak zase zaãala, nebo jsi
zaãala najednou aÏ teì?
NL: Poezii jsem milovala, ráda jsem
pﬁedná‰ela básnû, ale nikdy jsem ver‰e
nepsala. Pozdûji, kdyÏ jsem pﬁipravovala
rÛzné programy pro dûti a mládeÏ v rámci
âeskoslovenského baptistického kostela,
vzhledem k nedostatku vhodn˘ch
materiálÛ v ãeském a ve slovenském
jazyce jsem zaãala skládat ver‰e pro tuto
vûkovou kategorii. Rozhodujícím
momentem, kdy jsem zaãala vyjadﬁovat
své vnitﬁní my‰lenkové procesy slovy, bylo
uvûdomûní si, Ïe to, co se v mém nitru
odehrává, musí ven. Je zajímavé, Ïe
ãlovûk, kter˘ se v období dûtství a dospívání
vyrovnává s urãit˘mi formami násilí,
prochází specifick˘mi fázemi po cel˘ svÛj
Ïivot. Po dosaÏení vûku dospûlosti se
takov˘ jedinec soustﬁedí na svÛj
momentální Ïivot - na kariéru nebo na
rodinu. Potom pﬁijde období takového

jakoby ustálení, kdy je kariéra na dobré
cestû, dûti odrÛstají. Do toho relativního
klidu najedou zaãnou pﬁicházet vzpomínky
na to, co bylo. To, co bylo potlaãeno se
vrací jako bumerang. Je velice tûÏké tomu
ãelit, protoÏe to obyãejnû pﬁijde v tu
nejménû pﬁíhodnou dobu. Vyrovnávání se
s tím, co zasadilo rány znovu bolí. Aby
bolest ode‰la, musí b˘t aplikováno nûco,
co bolest zmírní, uti‰í, a ãlovûk mÛÏe jít
dál. Musí dojít k vnitﬁnímu vyrovnání s tím,
co zranilo a stále bolí. V mém pﬁípadû to
byly básnû. Ver‰e vznikaly v slzách.
Pohlédnu-li zpût, uvûdomuji si, Ïe to byl
urãit˘ zpÛsob terapie. Stále jsem mûla
tuÏku a papír po ruce.
ABE: Jak dlouho tato sbírka vznikala?
NL: První ver‰e vznikly v roce 1987.
Nejintenzívnûj‰í období bylo od roku 2000
aÏ do vydání sbírky roku 2008.
ABE: Psala jsi pro kﬁesÈansk˘ ãasopis
Slavná nadûje. Do jaké míry tû tato
práce ovlivnila?
NL: Pﬁi této práci jsem si uvûdomila
skuteãn˘ dopad psaného slova a
vzájemného sdílení. A to je vlastnû

Nataša Legierská při přebírání knihy s ing. Vlastimilem
Bartošem, majitelem nakladatelství Gratis.

Foto: O. Laurinc

dÛvodem, proã jsem se nakonec rozhodla
tyto velice osobní a citové ver‰e uveﬁejnit.
Porozumûla jsem tomu, Ïe násilí proÏilo,
proÏívá a bude proÏívat mnoho lidí. To je
to, co ãlovûk pochopí aÏ s vûkem. V mládí
je totiÏ pﬁesvûdãen˘, Ïe on je jedin˘, komu
se „to dûje“. Bez ohledu na to, jak˘ rok se
pí‰e a z jaké rodiny nebo spoleãnosti
pochází. Mnoho zla se dûlo a dûje pod
rou‰kou kﬁesÈanství. Uvûdomila jsem si,
Ïe tím mohu pomoci stejnû postiÏen˘m.
Poukázat v beznadûji na nadûji.
ABE: V Torontu tû lidi znají, Ïe jsi
vedla zpûv, jsi hudebnû nadaná, proã
jsi se rozhodla pro tuto formu. Má‰
pocit, Ïe bys chtûla z nûkter˘ch básní
udûlat spí‰ písnû?
NL: Vzpomínám si na urãité skladatelské
pokusy v mládí. Pozdûji to byly spí‰ úpravy
písní a skladbiãek pro dûti, se kter˘mi jsem
pracovala. V hudbû jsem vÏdy nacházela
útûchu. Snad jiÏ od pûti let jsem kaÏdou
moÏnou chvíli trávila u harmonia. A proã
právû básnû? Nad formou jsem snad ani
nepﬁem˘‰lela. Charakterizovala bych tuto
formu jako v˘kﬁik du‰e, která nechce
zahynout. Myslím, Ïe pro dramatiãnost by
bylo obtíÏné ver‰e zhudebnit. Nám v‰em
známá zpûvaãka a skladatelka písní Marka
Rajna v‰ak má trochu jin˘ názor. PoÏádala
mne o povolení nûkteré ver‰e zhudebnit.
MoÏná nás na nûkterém vystoupení
pﬁekvapí tím, co ji inspirovalo.
ABE: Kdybys je chtûla recitovat s
hudbou, jakou hudbu bys pro to zvolila?
NL: To je velice tûÏká otázka. Právû pro
tu dramatiãnost. Miluji klasiku, liturgie mi
imponuje, klasick˘ jazz a blues mne dojímá,
country si ráda poslechnu právû kvÛli tûm
pﬁíbûhÛm, které vypráví. K nûkter˘m
ver‰Ûm by pravdûpodobnû byl
nejvhodnûj‰í rock.
ABE: Kdo sbírku vydal a kde je moÏné
ji koupit?
NL: Sbírka vy‰la tento rok v ãeském
nakladatelství Grantis. Zájemci o sbírku
mohou napsat na e-mailovou adresu
grantis@grantis.cz
nebo
natasha.legierski@sympatico.ca.
abe
***
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. KaÏd˘
je srdeãnû vítán. Zaãátek nedûlních
bohosluÏeb je v 11:00. 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: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. 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. První sobota
v mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. 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.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jiﬁí Macenauer 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: 15.
11. 2008 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 15. 11. 2008 v 17:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
16. 11. 2008 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

Cirkevn˘ zbor sv. Pavla
Evanjelickej a. v. cirkvi, 1442 Davenport Rd. v Toronte,
vás milé a váÏené krajanské spoloãenstvo poz˘va
26.okóbra 2008 na oslavu
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Milan Kymliãka
(1936-2008)

DÀa reformácie
Po Sviatoãn˘ch SluÏbách BoÏích bude pripraven˘
SLÁVNOSTN¯
BANKET
v hale kostola
Poãas neho bude krat‰í program.
Cena vstupenky za plné pohostenie je dvadsaÈ dolárov.
Srdeãne poz˘vame v‰etk˘ch na‰ich
zborov˘ch priaznivcov a priateºov.

Populárny Oktoberfest
rímsko-katolického kostola Cyrila a Metoda
je organizovan˘ Youth Group
v sobotu 25 októbra v 18:30
Vstupenky sú k dispozícii
k zakúpeniu u ·tefana Slováka ml. alebo v kancelárii
farského úradu 905/712-1200
v hodnote $30 pre dospel˘ch a $25 pre ‰tudentov.
V‰etci ste pozvaní!

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 a 169)
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 a169)
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.
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Muzikant tûlem a du‰í, skvûl˘ skladatel a
vûrn˘ pﬁítel. Podlehl 9.10. zákeﬁné a
bolestné nemoci. Zanechal za sebou ne
jen manÏelku Maru‰, dcery NadeÏdu a
Barboru, vnuka Maxwella, zetû Dereka,
bratry Bohou‰e a Mirka, ale také ﬁadu
nedokonãen˘ch skladeb a plánÛ do
budoucna.
Je‰tû t˘den pﬁed jeho odchodem jsme
spolu sedûli v jeho pracovnû u klavíru, na
kterém mi pﬁehrával kousky jeho
nenapodobyteln˘ch muzikantsk˘ch
nápadÛ pro nove *dílo Variace pro dvoje
housle a Orchestr, jehoz premiéra se
mûla konat na jaﬁe pﬁí‰tího roku v jeho
rodné zemi. BohuÏel, pﬁi‰li jsme o
nádhernou hudbu.
Nicménû, Milan za sebou zanechal
nesmírné bohatství a já jsem osobnû
velice poctûn , Ïe jsem mûl tu ãest
premierovat jeho Klavirni Quintet,
Sonatinu a zároveÀ zvûãnit ve formû CD
jeho âtyri valãíky a Pet preludií.
Jeho v‰ak nejvût‰ím odkazem bylo
neuvûﬁitelné mnoÏství filmové hudby (42).
Hudby k televizním seriálÛm (26), vãetnû
popularniho serialu Babar a muziku ke
dvoum stovkám rozhlasov˘ch her.
Aãkoliv se s tím nikdy pﬁíli‰ nechlubil,
Milanova pracovna se hemÏí mnoÏstvím
vyznamenání: 1994 Genie Award za film
Margaret’s Museum, byl navrÏen na
âeského Lva za hudbu k filmu Mazan˘
Filip a desítek jin˘ch domácích a
mezinárodních vyznamenání.
Milane! UÏívej si odpoãinku a hodnû
pi‰*, abych mûl co poslouchat a
premierovat, aÏ se opût setkáme
TvÛj
Tonda Kubálek
***

Na‰e internetové stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org
***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
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www.19.zpravy.ca
***
Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com
***
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Oslavy vzniku samostatné
âeskoslovenské republiky
26. a 28.10. 2008
Období konãícího babího léta a zaãínajících
podzimních plískanic je pro kaÏdého vlastence
obdobím sváteãním, kdy se slu‰í dÛstojn˘m
zpÛsobem
pﬁipomenout
jednu
z
nejv˘znamnûj‰ích událostí v ãesk˘ch dûjinách
- vznik samostatného âeskoslovenska.
Generální konzulát âeské republiky v Torontu
ve spolupráci se sv˘mi partnery si vás pﬁi této
pﬁíleÏitosti dovoluje pozvat na dvû slavnostní
setkání:
I. NEDùLE 26. ¤ÍJNA 2008 - Pﬁijìte spoleãnû
s námi oslavit devadesáté v˘roãí vzniku
Masarykovy republiky do kostela sv. Václava
v Torontu. Bohat˘ kulturní program zaãíná v
17:00 hodin a je rozdûlen na dvû ãásti - v té
první Vás ãeká koncert s názvem “Osmiãky v
ãeské historii a hudbû”. Ve druhé ãásti bude
premiérovû promítnuta ãást dokumentárního
filmu “Three Waves”, o ãeské a slovenské
emigraci do Kanady. Veãer bude zakonãen
sklenkou vína a mal˘m obãerstvením.
II. ÚTER¯ 28. ¤ÍJNA 2008 - K pﬁipomenutí
90. v˘roãí vzniku samostatné âeskoslovenské
republiky bude v pravé poledne na City Hall of
Toronto za doprovodu státní hymny
slavnostnû vztyãena státní vlajka âeské
republiky. Poté bude následovat malé
obãerstvení v prostorách torontské radnice.
Generální konzulát âeské republiky
***

Ostﬁe sledované vlaky

VáÏení pﬁátelé, váÏení diváci, mnoh˘m z
vás, kdyÏ na‰e divadlo zaãínalo, bylo
krásn˘ch 20 aÏ 30 let... no a vidíte, jak rychle
ubûhlo 40 let - nám hercÛm i vám divákÛm
je povût‰inû tûch 60 aÏ 70 let. Tedy pouze
hercÛm a divákÛm muÏského pohlaví, neboÈ
na‰im dámám na jevi‰ti i v hledi‰ti je stále
krásn˘ch 29 let.
Vlastnû jsem vám tímto úvodem chtûl
naznaãit, Ïe Nové Divadlo vstupuje do
své 40. sezóny! A to bychom mûli pﬁece
jenom nûjak oslavit. UÏ jenom proto, Ïe
ãtyﬁicetileté pﬁátelství mezi vámi a Nov˘m
Divadlem je svûtová rarita a i kdyÏ nebude
zapsané do Guinessovy knihy rekordÛ, zcela
jistû je a bude zapsaná v na‰ich i va‰ich
srdcích. Pﬁem˘‰leli jsme, jak˘m zpÛsobem
toto v˘roãí oslavit, a tak jsme jako reÏiséra
pozvali Adolfa Tomana, zakladatele Nového
Divadla. A ten s radostí pﬁijal. Vybral si pro
svou benefici hru Bohumila Hrabala Ostﬁe
sledované vlaky. PoloÏil si v‰ak podmínky:
“Nastuduju to se starou divadelní partou a
potﬁebuju na to 21 dní.” Tak a teì babo raì.
Zuzka Martinková zkou‰ela Amoriádu ãtyﬁi
mûsíce a my, stará garda, to máme sfouknout
za tﬁi nedûle? Tûla chátrají, mysl slábne, text
ne a ne se udrÏet v pamûti,... ale co text... jak
ﬁíkával Miroslav Horníãek : “Po padesátce
ãlovûk neudrÏí ani ponoÏky!”
Leã pﬁistoupili jsme na Adolfovy vraÏedné
podmínky a dali se do práce. Doufáme tedy,
Ïe vám alespoÀ trochu pﬁiblíÏíme onu
atmosféru pﬁed 40 lety, kdy divadlo zaãínalo,
a Ïe budete moci porovnat, co jsme se za tu
dobu nauãili a co jsme zase naopak ztratili
(kila to asi nebudou). Abych ale ﬁekl úplnou
pravdu - Adolf bohuÏel nemÛÏe pﬁijet dﬁív,
neboÈ je vázán povinnostmi v divadle v
âechách. Hrát budeme opût v na‰em milém
blázinci, kde v této sezónû je‰tû sehrajeme
dal‰í dvû hry, ale potom nás ãeká hledání
nového pÛsobi‰tû, neb divadlo v blázinci se
bude rekonstruovat.
Jako dal‰í pﬁedstavení pﬁipravuje na únor
Zuzka Martinková klasickou hru Chudák
manÏel. Napsal ji Jean-Babtiste Poquelin,
známûj‰í pod jménem Moliére.
Tﬁetí a poslední hra nejen v této sezónû, ale
i v blázinci, je naplánovaná na zaãátek
kvûtna. Vãas vám oznámíme, co to bude.
Toto jsou tedy na‰e plány a já vûﬁím, Ïe je
v‰ichni - vy i my - ve zdraví uskuteãníme.
Na dal‰í setkání s vámi se tû‰í
Nové Divadlo a Pavel Král
***

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

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

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

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

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

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

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

Tel.: 416/533-0005
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

âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net
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Jaromír Nohavica opût v Torontu
Mám rád písniãky Jarka Nohavici. Miluji
jeho humor i melancholii, která je za nimi.
Podobnû jako Bezruã je slezsk˘m
patriotem. VÏdycky, kdyÏ jsme se ve ‰kole
uãili básniãku Bernard Îár (Slezské písnû),
tak jsme mûli vysvûtlení: Bernard Îár zapírá
svÛj pÛvod a mateﬁ‰tinu. Ve ‰kole nám
tvrdili a dodnes na webov˘ch stránkách
mÛÏeme nalézt toto vysvûtlení: Bernard
Îár se stydí za svou matku, která neovládá
nûmeck˘ jazyk, o nûmÏ Îár tvrdí, Ïe je
jazykem “lep‰ích lidí”. KdyÏ si do domu
pozve náv‰tûvu, matku vyhání, aby mu
neutrÏila ostudu. TûÏce onemocní a záhy
nato umﬁe. Smuteãní rozlouãení knûz
podává v nûmãinû. Pouze stará matka, jeÏ
pﬁeÏila vlastního syna, se ti‰e modlí krásnou
ãeskou ﬁeãí a ukazuje tak pﬁíklad ãestného
ãlovûka, kter˘ nepodlehl ﬁeãi cizí. Tolik
uãebnice aÏ do dne‰ních dnÛ.
Problém je ale v tom, jak mi vysvûtlil mÛj
bratr tûsnû pﬁed smrtí, Ïe se v básni nikdy
nemluví o nûmãinû a o ãe‰tinû. Také proã
by si Bernard Îor mûl ﬁíkat Îár a nezvolil
nûjaké nûmecké pﬁíjmení. Nikde totiÏ v
celé básni není ani slovo o nûmãinû. Panská
ﬁeã je totiÏ spisovná ãe‰tina, zatímco jeho
matka mluvila beskydsk˘m náﬁeãím, které
zkracuje dlouhé „á“ na „o“. V básni se ani
nemluví o knûzi, kter˘ se modlí nûmecky:
…a ﬁeãí panskou modlí se sbor.KﬁíÏ ﬁeãí
panskou lÏe mrtvému slávu… A spisovnou
ãe‰tinou rozhodnû není jazyk proklet˘ch
pariÛ - citujme opût báseÀ: matiãka (modlí
se) proklet˘ch pariÛ ﬁeãí,(nemÛÏe jinak,
není to vzdor, nemluví jinak, kdo z Beskyd
a z hor!)
Jarek Nohavica je pokraãovatelem slezské
poezie. Zpívá jak v slezském náﬁeãí, tak v
pol‰tinû, ãe‰tinû i sloven‰tinû. Je svÛj.
Co se mnû na nûm nelíbilo, kdyÏ se stavûl
do pozice bojovníka za svobodu. Jeho
politická prohlá‰ení mnû nûkdy pﬁipadala
laciná a nemûl to zapotﬁebí. To tentokrát

J. NOHAVICA V TORONTU

pﬁi jeho koncertû chybûlo. Pouze jednou
zmínil období minulého reÏimu. Byl jsem
tomu rád.
Není Ïádn˘m tajemstvím, Ïe jsem dostával
pﬁed jeho koncertem jak dotazy na jeho
minulost, tak i obãas nûkdo nechal nûjak˘
vzkaz na záznamníku. Lustraãní aféry se
objeví témûﬁ pravidelnû vÏdy po okurkové
sezónû. Nyní se objevilo v tisku podezﬁení
na spisovatele Milana Kunderu. Budou
lidi, kteﬁí ho budou hájit, jiní ho budou
odsuzovat. Nepatﬁím do ani jedné skupiny.
Filozofka BoÏena Komárková kdysi v
osmdesát˘ch letech o nûm ﬁekla: „Já
tomuhle sv˘mu Ïáãkovi nûjak nemÛÏu pﬁijít
na chuÈ.“ Co mnû na Kunderovi vadilo, Ïe
vÏdy zÛstával tajemnû moudr˘, v‰ichni byli
tak nûjak naivní aÏ hloupí. Pouze autor se
usmíval jaksi z povzdálí. Jeho ironie nad
jak˘mkoliv entuziasmem mnû vadila asi
nejvíc. KdyÏ mûl naznaãit cestu, tak i v
totalitû se dalo nûkam uniknout. V
Nesnesitelné lehkosti bytí je to vesnice,
nûkde v pohraniãí. Problém je ale v tom, Ïe
z totality se nedalo uniknout a ãím víc je
ãlovûk sám, tím víc je pod drobnohledem.
Vzpomnûl jsem si, jak stejnû naivnû âarlí

Soukup chtûl zmizet v Bohuslavicích nad
Metují, poblíÏ Náchoda. VydrÏel tam pﬁesnû
pár hodin neÏ pﬁijeli místní estébáci a ãtyﬁi
hodiny ho mlátili, aÏ se zabalil a odjel do
Prahy. Kundera mû nûjak neoslovuje,
zatímco Nohavica ano. Minulost a pamûÈ
není pouze specificky ãesk˘m problémem,
co napﬁíklad pﬁiznání Güntra Grasse v
Nûmecku. âi dal‰í nositel Nobelovy ceny
Nor Knut Hamsun (1859-1952), autor
slavného románu Hlad.
Nedávno jsem o tom hovoﬁil se sv˘m
pﬁítelem Petrem ChudoÏilovem. Vyslovil
jsem názor, Ïe by mnû nepﬁipadalo fair si
nûkoho, komu vûﬁím, kontrolovat pﬁes
Cibulkovy seznamy. Navíc bylo pomûrnû
lehké pro lidi, kteﬁí se nijak neexponovali,
aby v tûchto seznamech nebyli a kolik lidí
s jak˘mkoliv totalitní reÏimem
spolupracovalo, aniÏ by k tomu bylo nuceno
a pﬁi tom nic nepodepsali a jsou dnes ãistí.
Chtûl jsem se podívat na svou minulost v
archivu StB v Pardubicích, ale bylo mi
oznámeno, Ïe se moje papíry ztratily. Pak
se objevilo tﬁináct stránek a pouze jediná
informace, Ïe jsem se setkal se sv˘mi
pﬁáteli v roce 1989 na Balatonu pﬁi
Baptistické konferenci. Tato informace byla
naprosto zhovadilá. Îádná baptistická
konference se tam nekonala. Pouze jsme
to nazvali pracovnû Druhé alkoholické
symposium.
KdyÏ jsem si postûÏoval sv˘m znám˘m,
dostalo se mi jednoduchého vysvûtlení:
Tvoje papíry nebyly zniãeny, ale nacházejí
se v archivu I. správy, která dûlala zahraniãí
a tam se nikdo nikdy nedostane. To podléhá
i dnes tomu nejpﬁísnûj‰ímu utajení.
V Bibli je napsáno: „Nesuìte, abyste nebyli
souzeni!“ A asi bych vÛbec nesoudil v
okamÏiku, kdy dÛkazy jsou tak vratké jako
tﬁeba v pﬁípadû Milana Kundery.
JenÏe m˘ty se objevují a pak Ïijí svÛj Ïivot
a nikdo si je uÏ neovûﬁuje a tak generace a
generace vûﬁí, Ïe vlastenec Bezruã bojoval
proti ponûmãování v Ostravû. Doufejme,
Ïe nûco podobného nepostihne i Jaromíra
Nohavicu.
Ale‰ Bﬁezina
***

Kalendáﬁ
25. 10. (so) 18:30
Oktoberfest
Kostel sv. Cyrila a Metoda
***
26.10. (ne) 17:00
Oslavy 28. ﬁíjna
Osada sv. Václava
***
28.10. (út) 12:00
Vztyãení ãeské vlajky na radnici
***
31.10. (pá) 20:00
1.11. (so) 16:00 a 20:00
2.11. (ne) 16:00
Ostﬁe sledované vlaky
Joe Workman Auditorium
ReÏie: A. Toman
1001 Queen St. W.
***
2.11. (ne) 17:00
Panochovo kvarteto
Nokturna ve mûstû
Kostel sv. Václava
***
5.11. (st) 18:30
Kﬁest knihy Josefa ·kvoreckého
Ordinary Lives
Munk Centre
***
5.11. (st) 19:30
Panochovo kvarteto
Mozartova spoleãnost
First Unitarian Congregation,
175 St. Clair Avenue West, Toronto
www.Mozartsociety.com
***
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Panochovo kvarteto po dvou
letech v Torontu
Po triumfálním koncertu pﬁi pﬁíleÏitosti oslav zaloÏení republiky v ﬁíjnu 2006 se
Panochovo kvarteto vrací do Kanady. A to ve stejném sloÏení. Jiﬁí Panocha - první
housle, Pavel Zejfart - druhé housle, Miroslav Sehnoutka - viola a Jaroslav Kulhan
- violoncello. Letos totiÏ oslavují Panochovci 40 let v˘roãí svého zaloÏení. Zajímavé,
Ïe je to shodné v˘roãí s PraÏsk˘m jarem 1968. Tehdy, jako studenti, zaloÏili kvarteto
na PraÏské konzervatoﬁi pod vedením profesora Micky. JiÏ v roce 1971 získali tﬁetí
cenu v mezinárodní soutûÏi smyãcov˘ch kvartet v KromûﬁíÏi a o tﬁi roky pozdûji tuhle
soutûÏ jiÏ vyhráli. Za rok na to vyhráli interpretaãní soutûÏ kvartet na PraÏském jaru.
Následovala první cena ve francouzském Bordeaux a mnoho dal‰ích. Tímto si
získalo mladé kvarteto v˘borné jméno ve svûtû a posledních tﬁicet let vlastnû stále
cestuje. Témûﬁ kaÏdoroãnû hrají v Japonsku, kaÏd˘ druh˘ rok v USA, obãas i v
Kanadû (letos po ãtvrté), v JiÏní Americe, Asii a pochopitelnû po celé Evropû. Kromû
domácího Supraphonu nahrávají Panochovci i pro japonskou firmu Nippon Columbia,
Ariola Eurodisk a dal‰í. Jedno z nejlep‰ích svûtov˘ch kvartet z Prahy zahájí túru v
Montrealu pﬁi oslavû devadesátého v˘roãí zaloÏení na‰í republiky. Tento rok
Montreal zaÏije oslavu, jaká byla v Torontu pﬁed dvûma léty. A to byl vynikající
koncert. Na programu budou kvarteta Antonína Dvoﬁáka a Bedﬁicha Smetany. V
Torontu 2. listopadu, v rámci Nokturen v kostele sv. Václava, zazní skladby ZdeÀka
Fibicha, Leo‰e Janáãka a Antonína Dvoﬁáka.
Posluchaãi, kteﬁí nebudou moci pﬁijít v nedûli 2.11., budou mít je‰tû moÏnost si
poslechnout Panochovo kvarteto 5. listopadu v rámci koncertu Mozartovy spoleãnosti
v Unitáﬁském kostele na 175 St. Clair Avenue (poblíÏ Avenue Road).
Dal‰í dva koncerty budou mít Panochovci v Calgary 7.11. a v Edmontonu 9.11.
Pﬁijìte si poslechnout jedno z nejlep‰ích kvartet na svûtû. PﬁestoÏe âeská republika
má primát v poãtu skuteãnû v˘born˘ch kvartet, Panochovo kvarteto je stále na
‰piãce. My v Torontu máme to ‰tûstí, Ïe v leto‰ní hudební sezónû usly‰íme dal‰í dvû
skvûlá kvarteta z Prahy - a to Zemlinského kvarteto v únoru (v rámci Nokturen ve
mûstû) a PraÏákovo kvarteto v bﬁeznu. Není tﬁeba dûlat rezervaci, pouze pﬁijìte, ale
vzpomenete-li si na poslední koncert pﬁed dvûma roky, nebyly Ïidle a sedûlo se na
boãních lavicích kostela sv. Václava.
A pﬁedplatitelé Nokturen mají pﬁednost s rezervovan˘mi místy v pﬁedních ﬁadách.
Urãitû se vyplatí zaplatit si pﬁedplatné, neboÈ v dal‰ím koncertu 30. listopadu se
pﬁedstaví známá legenda jazzu, slovensk˘ trumpetista Laco Deczi v doprovodu
kapely Jirky Grosmana. A to uÏ nemluvím o hudební pﬁedná‰ce o Dvoﬁákovû
Rusalce v lednu, koncertu houslisty Ivana Îenatého v bﬁeznu a Drew Jurecky Jazz
Trio v dubnu. Poslední koncert leto‰ních Nokturen bude v kvûtnu, kdy vynikající
flétnista Milan Brunner s pianistkou Martou Laurincovou pﬁednesou známé skladby
ãesk˘ch i cizích autorÛ.
Stále není pozdû zaﬁídit si pﬁedplatné. V‰echny koncerty se konají ve mûstû (kostel
sv. Václava). Nûkteﬁí z Vás moÏná postrádají Restauraci Praha na Masaryktownu,
ale Restaurace Prague Food Emporium bude pﬁítomna od 16 hodin se sv˘mi
dobrotami, tak jako tomu bylo pﬁi poslední hudební pﬁedná‰ce o Mé vlasti.
NezapomeÀte - 2. listopadu, hned t˘den po oslavû zrodu republiky - Panochovo
kvarteto v kostele sv. Václava v 17 hodin.
Milo‰ Krajn˘
***

Nokturna v mûstû

Panochovo kvarteto
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Profesní Ïivotopis
Byl jsem ﬁeditelem jediného velkého
koncernového podniku. Kávu mi vaﬁila sexy
sekretáﬁka, do práce jsem jazdil Tatrou 613.
Jednou za mnou pﬁi‰li, abych zaplatil 5000
Kãs na pohﬁeb ãlena ÚV KSâ. ¤ekl jsem, Ïe
za 5000 Kãs pochovám cel˘ ÚV sám.
Od té doby jsem pracoval jako ﬁeditel malého
podniku. Kávu mi vaﬁila stará sekretáﬁka, do
práce jsem jezdil Tatrou 603. Jednou mi
vyãítali, Ïe jsem nebyl na poslední schÛzi
KSâ. ¤ekl jsem, Ïe kdybych vûdûl, Ïe je
opravdu poslední, pﬁi‰el bych s transparentem.
Od té doby jsem pracoval jako mistr. Do
práce jsem jezdil vlastním autem, kávu si vaﬁil
sám. Na stûnû jsem mûl obraz Husáka a
Lollobrigidy. ¤ekli mi, abych tu kurvu sundal.
Sundal jsem Husáka...
Od té doby jsem pracoval na v˘kopech. Do
práce jsem jezdil na kole a kávu jsem si nosil
v termosce. KdyÏ jsem kopal, pﬁi‰li za mnou,
aby si kolo schoval, Ïe tady pÛjde sovûtská
delegace. ¤ekl jsem, Ïe se nemusí bát, kolo
mám zamknuté a poji‰tené. Od té doby jsem
byl nezamûstnan˘, ale Ïivot mne pouãil.
Pak pﬁi‰el sametov˘ pﬁevrat. Nechal jsem se
rehabilitovat Od té doby pracuji v politice.
Kávu mi vaﬁí sexy sekretáﬁka, do práce mû
vozí ﬁidiã v Audi. DrÏím hubu a zvedám ruku,
jak je potﬁeba. Moje Ïivotní úroveÀ zase
stoupá. Na v˘stﬁelky mládí jen v hezkém
vzpomínám.
***
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1 US $

15,74 Kã
25,00 Kã
81,78 Kã
18,57 Kã

âNB - 17. 10. 2008

Czech language courses
for beginners and intermediate
taught by an experienced linguist
(October-December + January June)

Call:

647/895-4949
or e-mail your inquiry to
CanadianCzech@rogers.com.

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

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

S prodejem a nákupem domÛ
vám poradí

Luba Henderson

Nedûle 2. listopadu 2008 v 17 hodin
Na programu: Fibich, Janáãek, Mozart, Dvoﬁák

Kostel svatého Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
www.nocturnesinthecity.com nebo na telefonu: 905/232-3092.

1809-20

Tel.:416/698-2090
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Krajské volby
Triumf âSSD, krach ODS
Soc. dem. vyhrála ve v‰ech 13 krajích *
Má uÏ prvního senátora, dal‰ích 25 ve
hﬁe
Praha-právo-Sociální demokracie
triumfuje, ODS je v ‰oku. Krajské volby
aÏ neãekanû v˘raznû pﬁekreslily
politickou mapu republiky. Místo modré
zavládla v‰ude oranÏová.
·éf âSSD Jiﬁí Paroubek poprvé vyhrál
volby, zatímco pﬁedseda ODS Mirek
Topolánek je poprvé prohrál.
Paroubkova strana má navíc na‰lápnuto
k v˘raznému zlep‰ení sv˘ch pozic v
Senátu.
Podle soc. dem. voliãi ﬁekli, co si myslí o
vládû. âSSD triumfovala ve v‰ech tﬁinácti
krajích, kde odsunula dosud vládnoucí
obãanské demokraty a jednoho lidovce
do role drtivû poraÏen˘ch. âSSD mÛÏe
poãítat se v‰emi tﬁinácti hejtmany a bude
si moci vybírat koaliãní partnery. Zatím
odmítá ODS, opatrnû pﬁipou‰tí komunisty,
ale soustﬁedit se chce na stﬁedolevé
koalice.
Zatímco Paroubek si vítûzstvím upevnil
pozici v ãele âSSD, volební debakl
podlomil pozici premiéra Topolánka. U
lidovcÛ se houpe kﬁeslo pod pﬁedsedou
Jiﬁím âunkem.
Politicky oslabená koalice v‰ak vûﬁí, Ïe
ve stﬁedu vyhraje bitvu pﬁi hlasování o
nedÛvûﬁe vládû, neboÈ rebelové z ODS,
KDU-âSL a SZ se ji zatím potopit
nechystají.
Ze sedmadvaceti senátních obvodÛ
postoupili kandidáti soc. dem. v
pûtadvaceti pﬁípadech, v Karviné dokonce
její kandidát uspûl hned v prvním kole.
ODS má pro druhé kolo ve hﬁe dvacet
adeptÛ, lidovci tﬁi, komunisté jednoho.
Do role outsidera odsoudily volby Stranu
zelen˘ch.

Její kandidáti propadli jak v krajsk˘ch,
tak senátních volbách. Na jejich kontû je
v obou pﬁípadech nula.
Rekordní byla i úãast, která v krajsk˘ch
volbách dosáhla 40,3 procenta. V prvním
kole senátních dosáhla 39,5 procenta.
Paroubkovû stranû se podaﬁilo
zmobilizovat voliãe.
Soc. dem. je ve v‰ech tﬁinácti krajích
schopna utvoﬁit vût‰inové vlády buì s
komunisty, nebo ODS, v deseti z nich se
pak mÛÏe obejít jak bez komunistÛ, tak
bez obãansk˘ch demokratÛ. A právû tuto
cestu - tedy utváﬁení levostﬁedov˘ch
koalic - jiÏ oznámil Paroubek jako prioritní.
Jeho strana bude mít v krajsk˘ch
zastupitelstvech 280 zastupitelÛ, tedy o
175 víc neÏ dosud, ODS naopak z 291
zastupitelÛ spadla o 111 na 180. Soc.
dem. chce podle Paroubka hledat takové
partnery, kteﬁí budou souhlasit s jejími
prioritami, tedy se zru‰ením poplatkÛ v
krajsk˘ch nemocnicích a s pﬁevedením
jiÏ zprivatizovan˘ch nemocnic na
neziskové organizace.
ODS Topolánkov˘mi ústy hned v sobotu
uznala poráÏku. „Jestli jsme potﬁebovali
nûjakou facku a probuzení, tak to pﬁi‰lo
právû vãas,“ okomentoval vãera debakl
Topolánek v âeské televizi. Pﬁiznal, Ïe
soc. demokratÛm vy‰el tah postavit
kampaÀ na celostátních tématech a
udûlat z nich referendum o vládû.
„Nedovedu si pﬁedstavit nikoho, kdo by
poloÏil vlastní vládu pﬁed volbami,“ nechal
se sly‰et Topolánek v naráÏce na druhé
kolo senátních voleb, kde chce ODS sloÏit
reparát.
***

Zisky stran (v %)
âSSD 35,85
ODS 23,57
KSâM 15,03
KDU-âSL 6,65
Strana zelen˘ch 3,15
***
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Topolánek chce pﬁes drtivou nezasahujte,“ ﬁekl Topolánek s naráÏkou
poráÏku obhájit post ‰éfa ODS na hejtmany.
Praha-právo (kij, luk)-PﬁestoÏe ODS
drtivû prohrála krajské volby, chce její ‰éf
Mirek Topolánek na prosincovém
volebním kongresu obhájit svou funkci.
Dá se pﬁitom oãekávat, Ïe bude ãelit
velkému
tlaku
nespokojen˘ch
regionálních politikÛ.
„Nevidím dÛvod, proã bych neobhajoval
pozici pﬁedsedy,“ uvedl Topolánek v
nedûlní diskusi âT Otázky Václava
Moravce s tím, Ïe je vÏdy rád, kdyÏ je
moÏné vybírat z více kandidátÛ.
Vyhnul se pﬁímé odpovûdi na otázku,
zda by uvítal, kdyby mezi protikandidáty
byl i praÏsk˘ primátor a první
místopﬁedseda strany Pavel Bém. „Pokud
se se mnou bude chtít Pavel Bém utkat,
tak to nepochybnû udûlá,“ poznamenal.
Bém uÏ v sobotu oznaãil v˘sledek voleb
za „krajsk˘ Armagedon“. Podle nûj není
moÏné, aby vedení strany neneslo
odpovûdnost za jak˘koli volební v˘sledek.
„KdyÏ mi poloÏíte otázku: nesete jako
první místopﬁedseda odpovûdnost také
za tento volební v˘sledek, tak já
samozﬁejmû ﬁeknu: ano, také nesu
odpovûdnost za tento volební v˘sledek,“
uvedl.
Topolánek na to v nedûli reagoval:
„Pobavilo mû, Ïe v‰ichni mají dát funkce
k dispozici, kdyÏ kongres je volební.“
Premiér pﬁipustil nûkolik chyb, které
podle nûj vedly k neúspûchu. ZdÛraznil,
Ïe âSSD se podaﬁilo oslovit
nerozhodnuté voliãe. Naznaãil také, Ïe
za neúspûchem jsou krajské
reprezentace strany. Hejtmani prohráli
prestiÏní souboj se soc. dem. Napﬁíklad
Petr Bendl s Davidem Rathem nebo
EvÏen To‰enovsk˘ s Jaroslavem
Palasem.
„To, Ïe my jsme rezignovali na centrální
kampaÀ, to byla moje druhá chyba, Ïe
jsem to pﬁipustil. Sly‰eli jsme z krajÛ:
Moc sem nejezdûte, do té kampanû nám

To‰enovsk˘ povaÏuje Bémova slova o
krajském Armagedonu za v˘stiÏná.
„Myslím, Ïe je to velmi trefné pﬁirovnání.
Kdyby tﬁi ãtyﬁi hejtmani zÛstali za ODS,
tak bych ﬁíkal moÏná nûco jiného,“ ﬁekl
To‰enovsk˘.
Jako lídr bere na sebe zodpovûdnost.
„V‰ichni vûdí, Ïe interpretace v˘sledku
voleb zazní rÛznû. Budou ti, co si budou
chránit svoje záda. Nechci k tomu
pﬁispívat ani slovíãkem. Tûch vlivÛ bylo
mraky, kaÏd˘ si je teì bude upravovat ke
svému obrazu, aby si chránil své triko, já
to dûlat nebudu,“ doplnil.
***

Rozmetání
Praha-právo-Jiﬁí Hanák-To, co potkalo
vládní koalici vÛbec a ODS zvlá‰tû v
krajsk˘ch a senátních volbách, to nebyla
poráÏka, to bylo rozmetání. Îádn˘
hejtman, dramatick˘ úbytek krajsk˘ch
zastupitelÛ, navíc masivní postup
sociálnûdemokratick˘ch kandidátÛ do
druhého kola senátních voleb. Míru
modrého zoufalství vyjadﬁují slova
poraÏeného hejtmana Petra Bendla,
vidícího úspûch uÏ v tom, Ïe jeho
Stﬁedoãesk˘ kraj prohrál jen tûsnû, na
rozdíl od krajÛ jin˘ch.
Sladké musí b˘t dnes pﬁeb˘vání v
Lidovém domû. NeboÈ k poraÏen˘m
nepatﬁí jen Topolánek, âunek a Bursík,
n˘brÏ i zlobn˘ „staﬁec z Vysoãiny“ Milo‰
Zeman. Jeho slova o ‰ed˘ch my‰ích,
neschopn˘ch nulách a vyÏírkách, tak hojnû
adresovaná vedení âSSD, by dnes uÏ
znûla jako tón z prokopnutého bubnu.
Skvûl˘m víkendov˘m vítûzstvím se âSSD
koneãnû
od
Milo‰e
Zemana
emancipovala. Natolik, Ïe si uÏ „‰edé
my‰i“ mohly dovolit vyzvat ho k návratu do
âSSD a k nápravû Melãáka s Pohankou.
Vût‰í v˘zvu ke kapitulaci vysoãinského
Napoleona si nedovedu pﬁedstavit.
Za vítûzství vdûãí âSSD dvûma sv˘m
nápadÛm a jednomu pomocníkovi.
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Nápady: pﬁedvolební kampaÀ skuteãnû
„amerikánská“ a zdaﬁilé pﬁevedení
krajsk˘ch voleb na referendum o nynûj‰í
vládû. Pomocníkem jí byla sama ODS.
Její vládnutí pomocí pﬁebûhlíkÛ,
kupovan˘ch „dalíkstrojem“, nápady se
stamiliardov˘mi církevními restitucemi,
snahy o stﬁelení zdravotnictví do frcu
soukromníkÛm jakoÏ i mravní
vnitrostranická zchátralost musely
zvednout ze Ïidle i obãana, kter˘ by
normálnû k volbách nepﬁi‰el. Neprohráli
v‰ichni b˘valí modﬁí hejtmani, nûkteﬁí
(To‰enovsk˘) jen pykali za hﬁíchy
spáchané Topolánkov˘m vedením ODS.
Z toho se vala‰sk˘ ogar s gulama nemÛÏe
dostat ani pﬁípadn˘m flastﬁíãkem z druhého
senátního kola, ani poukazováním na
dlouhé vládnutí, ani plky o druhoﬁad˘ch
volbách. ArciÈ chce-li ODS v nejbliÏ‰í dobû
hrát nadále v˘znamnou roli na ãeské
politické scénû.
Je zde ov‰em otázka, zda âSSD unese
úspûch tak velik˘. Obhajoba vítûzství
zaãíná totiÏ v okamÏiku triumfu, a ta v
tomto pﬁípadû zaãíná sestavováním
krajsk˘ch koalic. SvÛdlivé my‰lence, Ïe
by ve v‰ech krajích mohli sociální
demokraté vytvoﬁit koalici s komunisty, by
nemûlo b˘t dopﬁáno sluchu. âSSD musí
myslet uÏ i na snûmovní volby a dopﬁedu
hledat spojence. K volbám pﬁece nepﬁi‰lo
na ‰edesát procent voliãÛ (a letos navíc
nevolila Praha!) a nelze pﬁedpokládat, Ïe
by se valné ãásti z tohoto poãtu líbila
masivní spolupráce oranÏovo-rudá.
Lidovému domu nabízejí se lidovci.
Zdeptaní na pokraj nicoty pomocnou ruku
by jistû honorovali. Chtûl jsem uvést i
zelené, av‰ak ti zásluhou Bursíkovy modré
servility vytratili se do ztracena. MoÏná Ïe
pﬁi urãování povolební strategie mohli by
si v Lidovém domû vzpomenout na heslo
Winstona Churchilla: Ve válce rozhodnost.
Po vítûzství velkomyslnost. V míru dobrá
vÛle.
***

21.10.2008
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v‰ak rovnako dôleÏit˘ aj kontakt s obyãajn˘mi hovorí politologiãka Karen Hendersonová,

Britská panovníãka AlÏbeta II. sa ºuìmi, t˘mi, ão platia dane,“ hovorí expert ktorá v súãasnosti hosÈuje na Univerzite
Pierce.
Komenského.
nauãila pár slov po slovensky
AlÏbeta II. nikdy nedáva rozhovory a aj na To, Ïe klimatické zmeny panovníãku

LOND¯N, BRATISLAVA-sme/ ·tefan HudecNáv‰teva britskej kráºovnej AlÏbety II. je jedna
z najväã‰ích diplomatick˘ch udalostí v
novodobej histórii Slovenska. Vyrovná sa jej
iba cesta Georgea Busha, Vladimira Putina ãi
pápeÏa Jána Pavla II.
Prvé pozvania smerovali do Veºkej Británie
uÏ pred piatimi rokmi. Intenzívnej‰ie sa zaãalo
na prípravách pracovaÈ po náv‰teve
vtedaj‰ieho premiéra Tonyho Blaira, ktor˘ do
Bratislavy zavítal krátko pred voºbami v roku
2006.
„Prípravy na kaÏdú cestu jej veliãenstva sú
obrovské. Trvajú dlhé mesiace a zamestnanci
Buckinghamského paláca myslia na kaÏd˘
detail - aké bude poãasie, ãi jej vyhovuje
ponúknuté b˘vanie, ão bude jesÈ a piÈ,“ hovorí
Andrew Pierce, editor denníka Daily
Telegraph, ktor˘ pí‰e o kráºovskej rodine.
Úlohou prípravnej delegácie v Bratislave bolo
aj dohodnúÈ zladenie kráºovninej garderóby
so zariadením prezidentského paláca. „Buìte
si ist˘, Ïe jej obleãenie bude farebné, ãasto sa
bude obmieÀaÈ a budú mu dominovaÈ klobúky
a kabelky,“ hovorí Pierce.
AlÏbetu II. bude sprevádzaÈ tím komorníkov
vrátane kaderníka. Garderóba na ‰tátne
náv‰tevy sa pripravuje dlhé hodiny a je
premyslená do posledného detailu. Britské
médiá desaÈroãia informujú o v˘stredn˘ch
klobúkoch panovníãky a tej vôbec neprekáÏa,
keì ju za to kritizujú.
V programe AlÏbety II. (82) a jej manÏela
princa Filipa (87) je mnoÏstvo zastávok, obaja
sú v‰ak v dobrej kondícii a stretávanie berú
ako súãasÈ svojej práce. „Kráºovná je na svoj
vek obdivuhodne fit. Roãne absolvuje 450
pracovn˘ch schôdzok, stále jazdí na koni. Za
tri desaÈroãia bola iba dvakrát v nemocnici,“
hovorí Pierce.
Hlava Spojeného kráºovstva kaÏd˘ rok
absolvuje iba dve oficiálne zahraniãné cesty.
Na jar bola v Turecku a teraz ju ãaká turné
Slovinsko - Slovensko. Na cestách je prioritou
stretávanie s obãanmi, náv‰teva vidieka a
komunitn˘ch centier.
„Samozrejme, Ïe sa stretne s prezidentom,
premiérom a rôznymi osobnosÈami, pre Àu je

Slovensku vystúpi len s krátkym prejavom
poãas banketu. Pár slov by mala povedaÈ aj
po slovensky. O ãom bude hovoriÈ s
prezidentom Ivanom Ga‰paroviãom a
premiérom Robertom Ficom, zrejme netu‰ia
ani na‰i predstavitelia. K politick˘m témam sa
nevyjadruje, prehodiÈ slovíãko by v‰ak mala o
globálnom otepºovaní, ktoré je jednou z priorít
britskej zahraniãnej politiky.
„Neviem si predstaviÈ, Ïe by mala politické
vyhlásenie, t˘m je skôr známy princ Charles,“

zaujímajú, moÏno dedukovaÈ z toho, Ïe aj na
zámku v ‰kótskom Balmoral si zaãala vyrábaÈ
ekologicky ãistú energiu.
Cestu na Slovensko bude podrobne mapovaÈ
televízia BBC a britské bulvárne denníky.
„Táto náv‰teva je zaujímavá, treba si v‰ak
uvedomiÈ, Ïe na tróne je od roku 1952 a
absolvovala desiatky ciest. Keby i‰la do
Austrálie, na ãele ktorej stojí, poslali by sme
kore‰pondenta,“ hovorí Pierce, ktorého denník
Pokračování na str. 8

Točený Prazdroj a Czechvar
v západním Torontu!
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kanadská
kuchynû!
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piv!
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(Fridays)
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Daily Telegraph spravodajcu nevyslal.
Cesta v‰ak zv˘‰i povedomie Britov o
Slovensku. „Urãite to bude v hlavn˘ch
správach. Vizuálne je totiÏ cesta zaujímavá.
Máte krásne hory, Devín ãi historické centrum
Bratislavy,“ hovorí Hendersonová. Veºa Britov
podºa nej Slovensko na rozdiel od Slovinska
dobre pozná, pretoÏe na ostrovoch pracuje
pomerne veºa Slovákov.
Program
23. októbra ‰tvrtok, predpoludním: prílet
do Bratislavy
poludnie: kráºovsk˘ pár sa stretne s obãanmi
na prechádzke centrom
stretnutie s v˘znamn˘mi osobnosÈami na
recepcii britského veºvyslanca
súkromn˘ obed s predsedom Národnej rady
a predsedom vlády
popoludní: náv‰teva Devína a hradu Devín
stretnutie so slovensk˘mi veteránmi
západného frontu
stretnutie so sirom Nicholasom Wintonom a
„jeho deÈmi“, ktoré zachránil pred 2. svetovou
vojnou
v rámci programu vystúpia deti, ktoré spája
slovensko-britsk˘ projekt z histórie, ãi projekt
Britskej rady Dreams and Teams
jej veliãensvo odhalí pamätník Îeleznej opony
veãer: ‰tátny banket v koncertnej sieni
Slovenskej filharmónie
24. októbra - piatok, ráno: kráºovsk˘ pár
odletí z Bratislavy do Popradu
poludnie: kráºovsk˘ pár sa prejde po Starom
Smokovci a vyvezú sa na Hrebienok
program na Hrebienku prezentácia Tatier,
environmentálne témy
princ Filip sa zastaví na konferencii Tatranskej
‰koly regionálneho rozvoja a ako symbol
revitalizácie Tatier zasadí strom. Potom si v
hoteli Aquacity vypoãujú argumenty mlad˘ch
„advokátov klímy“ pracujúcich v rámci projektu
Britskej rady na Slovensku a prezrú si
expozíciu o geotermálnom fungovaní
aquaparku
kráºovná si v Spi‰skej Sobote prezrie kostol,
na námestí budú drevorezbári, ºudoví umelci,
folklór
kráºovná na zimnom ‰tadióne otvorí hokejov˘
zápas
kráºovsk˘ pár odletí z Popradu do vlasti
krátko popoludní v sobotu
***

18.10.2008
Pﬁíãina poÏáru paláce stále neznámá
âtvrteãní obrovsk˘ poÏár PrÛmyslového
paláce na praÏském V˘stavi‰ti se zapí‰e do
historie jako jeden z nejvût‰ích za posledních
35 let.
Pﬁíãinou mohla b˘t podle jedné z verzí vadná
elektroinstalace v budovû, ale také pr˘ v˘buch
kyslíkové bomby v jednom ze stánkÛ v rámci
v˘stavy dentistÛ Pragodent, která uÏ byla
kvÛli poÏáru zru‰ena.
Nûkteﬁí svûdci zase mluví o tom, Ïe krátce
pﬁed poÏárem vidûli u PrÛmyslového paláce
mal˘ horkovzdu‰n˘ balón.
Podle pﬁedbûÏn˘ch informací hasiãÛ se ‰koda
na budovû z roku 1891, jejíÏ levé kﬁídlo zcela
lehlo popelem, mÛÏe vy‰plhat aÏ k jedné
miliardû korun. Hasiãe, kteﬁí na místo dorazili
zhruba za ‰est minut po nahlá‰ení poÏáru,
pﬁekvapilo, Ïe tou dobou uÏ z oken paláce
‰lehaly velké plameny.
MoÏnou mstu ãi úmyslné zapálení vãera
zpochybnila jak policie, tak i rodina Koãkov˘ch,
která událost oznaãila za „velkou ne‰Èastnou
náhodu“.
Podle mluvãího generálního ﬁeditelství hasiãÛ
Petra Kopáãka bude vy‰etﬁování trvat aÏ
nûkolik t˘dnÛ.
Po pﬁíãinû poÏáru teì pátrají jak experti z ﬁad
hasiãÛ, tak policejní vy‰etﬁovatelé.
„Ohledání místa poÏáﬁi‰tû bude trvat do
nedûle. Lze spekulovat s domnûnkou, Ïe k
poÏáru do‰lo vlivem technické závady,
konkrétnû na elektroinstalaci. Je tedy
nepravdûpodobné, Ïe by ‰lo o úmyslné
zapálení,“ sdûlil Právu v˘sledky pﬁedbûÏného
‰etﬁení mluvãí praÏsk˘ch policistÛ Tomá‰
Hulan.
***
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ëuriãko by stﬁílel dál, ale
zasekla se mu zbraÀ
Policie vãera za pﬁísn˘ch bezpeãnostních
opatﬁeních provedla v praÏské restauraci
Monarch rekonstrukci vraÏdy Václava Koãky
mlad‰éího, kterého minul˘ ãtvrtek zastﬁelil
podnikatel Bohumír ëuriãko.
Podle pﬁítomn˘ch svûdkÛ pﬁitom z
rekonstrukce vyplynulo, Ïe ëuriãko chtûl
pÛvodnû stﬁílet dál, ãtvrt˘ náboj se mu ale
zasekl.
Celá rekonstrukce probûhla tak, aby se
ëuriãko na místû nepotkal se zástupci rodiny
své obûti, do restaurace ho v neprÛstﬁelné
vestû pﬁivezli tûÏkoodûnci krátce po deváté
hodinû ranní. Svou verzi celého incidentu
ëuriãko popisoval kriminalistÛm zhruba
hodinu, pak teprve policie pﬁivezla Václava
Koãku star‰ího a patnáctiletého syna
zastﬁeleného muÏe.
Koãka byl viditelnû otﬁesen˘, po celou dobu
jeho pﬁítomnosti byla na místû i soukromá
sanitka pro pﬁípad, Ïe by zkolaboval.
„Poﬁád plakal, byl to pﬁece jenom jeho syn,
dûdic celého toho jeho impéria,“ ﬁekl k tomu
po rekonstrukci jeden z dal‰ích svûdkÛ
vraÏdy, podnikatel Vratislav ·rajer, kter˘ byl
na osudném kﬁtu knihy ‰éfa sociálních
demokratÛ Jiﬁího Paroubka spolu s pﬁítelkyní.
Právû on zmínil, Ïe ëuriãko byl pﬁipraven˘ ve
stﬁelbû pokraãovat. „On v tom amoku mohl
taky stﬁílet kolem sebe, jak to známe z tûch
finsk˘ch a americk˘ch ‰kol. Byl jako
pomaten˘, myslel jsem, Ïe je v deliriu. KdyÏ
jsem pak zjistil, Ïe mu namûﬁili pouze 1,2
promile alkoholu v krvi, byl jsem v ‰oku,“
uvedl ·rajer.
ZároveÀ odmítl verzi ëuriãkovy obhajoby,
podle které byl tûsnû pﬁed stﬁelbou napaden
pûstí. „Nic takového jsem nevidûl. Byl jsem v
tu chvíli otoãen˘, ale kdyby se nûco takového
stalo, urãitû bych se otoãil a vidûl bych to,“
poznamenal ·rajer.
Tﬁi v˘stﬁely podle nûj vy‰ly tûsnû za sebou.
„Já jsem si nejdﬁív myslel, Ïe je to hra, kdyÏ
jsem vidûl ty ãervené skvrny na Koãkovy
hrudi, Ïe je to paintball, protoÏe jsem nevûﬁil,
Ïe by to byla stﬁelba opravdová,“ dodal jeden
ze svûdkÛ. K informacím, Ïe se ëuriãkovi
zasekl ãtvrt˘ náboj v pistoli, se policie stejnû
jako k dal‰ím podrobnostem nechtûla
vyjadﬁovat. „Nebudu to potvrzovat ani
vyvracet,“ ﬁekl pouze ‰éf praÏské mordparty
Josef Lottes.
Podle informací Práva nicménû rekonstrukce
ukázala, Ïe ëuriãko na Koãku stﬁílel z
bezprostﬁední blízkosti zhruba jednoho metru
a Ïe v‰echny tﬁi rány míﬁící do hrudi obûti
podnikatel vystﬁelil vsedû.
Kriminalisté jsou podle slov mluvãího praÏské
policie Ladislava Berná‰ka se vãerej‰í
rekonstrukcí spokojeni.
Podle právníka rodiny Koãkov˘ch Josefa
LÏiãaﬁe rekonstrukce de facto potvrdila
dﬁívûj‰í informace o prÛbûhu tragického
incidentu. „Jsem pﬁesvûdãen, Ïe popis
události tak, jak ji postupnû popsali Koãka
star‰í a jeho vnuk, je logick˘ a dÛvûryhodn˘,“
doplnil k tomu advokát. Vyjádﬁení ëuriãkova
obhájce Jana âervenky se vãera nepodaﬁilo
sehnat, v uplynul˘ch dnech se ale vyjádﬁil,
Ïe jeho klient byl znenadání napaden dvûma
ranami pûstí tak, Ïe upadl na svou tûhotnou
pﬁítelkyni.
Legálnû drÏenou zbraÀ pr˘ vytáhl ze strachu
o Ïivot. Svûdci nicménû jak˘koliv útok na
ëuriãka popírají. ·rajer vãera také znovu
potvrdil, Ïe stﬁelbû pﬁedcházel konflikt mezi
ëuriãkem a Koãkou star‰ím, kterého se
posléze jeho syn zastal. „Byla to taková
furiantská hra, kdo má prostû v kapse více
penûz,“ ﬁekl k tomu vãera ·rajer.
Co pﬁesnû zavraÏdûn˘ Koãka mlad‰í tûsnû
pﬁed stﬁelbou ëuriãkovi po‰eptal do ucha,
podle nûj nikdo nesly‰el. „To ví jen ëuriãko,
já se stejnû jako má pﬁítelkynû otoãil, protoÏe
jsme to brali tak, Ïe je to nûco pouze mezi
nimi,“ vysvûtlil podnikatel.
***
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Místo pro Ïivot
„Hele, kde bys chtûl Ïít?“ vyzvídá mladá
Ïena se zamilovan˘ma oãima. “No pﬁece
tam kde ty, miláãku.“ neváhá snoubenec
ani okamÏik.
„Ale né, ty ví‰, jak to myslím,“ na‰pulí se
v náznaku vzdoru jemné rtíky.
„No jasnû brouku. Ale muselo by to
vyzeraÈ ako z prospektíku. Pûknû a ãisto
- vzduch, domy, ulice, pﬁíroda ... Aby to
hladilo po du‰iãce, ví‰. Aby se ti tam z
fleku líbilo.“
„Hi hi, uÏ to mám pﬁed oãima. A ve mûstû
nebo na vesnici?“
„Spí‰ nûkde v satelitu, aby to bylo v
pﬁírodû, ale ne na samotû. S fajn sousedy
a s perfekt spojením do centra.“
„Emm, to by znamenalo fÛru dojíÏdûní.
Za prací, za nákupy, ne?“
„No problem, brouku. Na to bych se právû
tû‰il. Tak dvacet minut na jeden zátah.
Ale musely by bejt super silnice.“
„TakÏe auÈákem?“
„Jak jinak. Jedno fáro jako sporÈák, druh˘
rodinn˘. Auto je relax, miláãku. Ale nedûs
se. To chce modernû ﬁe‰enou dopravu.
Îádn˘ zdrÏovaãky na kﬁiÏovatkách a u
pﬁechodÛ. Prostû ‰irok˘ bulváry a volnej
parking kam aÏ oko dohlídne,“ zasnil se
mlad˘ muÏ.
„To já bych zas touÏila po barevn˘m
domeãku se zahrádkou, velk˘mi stromy
a trávníkem pro dûti a psy, daleko od
silnice, kousek do obchodu i do práce.“
„·ak já taky, darling. Jasnû. S bazénem,
garáÏí, v klidn˘ vobytn˘ ãtvrti. Jo, nejlíp
na nûjak˘ koncovce. V slep˘ ulici, chápe‰.
Jako v tûch americk˘ch seriálech.“
„To ne. Jako ve Stockholmu.“
„Proã jako ve Stockholmu, proboha?“
„Ví‰, mû se líbí takov˘ ty moderní projekty
obytn˘ch zón. Bez velk˘ dopravy. Vlastnû
úplnû bez aut. No a v tom ·védsku pr˘
jezdí v‰ichni na kole, sou tam klidn˘ ulice
a ãistej vzduch. ¤ikals pﬁece, Ïe …“
„Pff! Stockholm.“
„Jo a ten klid tam maj i proto, Ïe auta
valící se do centra pûknû platûj. M˘tn˘.A má‰ to!“
„Pff! Pûkná debilita. Tam bych tedy ani
nepáchnul. A kdybys mû poﬁádnû
poslouchala, do‰lo by ti, Ïe tvÛj miláãek
mûl na mysli bydlení pro celou rodinku v
pohodov˘ vilov˘ ãtvrti. Nûco jako v pﬁísnû
chránûn˘ rezervaci, chápe‰?“
„Moc ne. Vysvûtli mi, jakej to asi bude
klídek, ãistota a krása, kdyÏ v‰ichni ráno
nastartujou ty sv˘ smradlav˘ ãtyﬁkolky, a
odpolko se s nima zase slavnostnû
pﬁikodrcaj zpátky. A jak to asi vypadá
hned za takovou rezervací?“
„Hergot, ptala ses jen na ten flek, kde
bych chtûl Ïít. Ne co je za ním.“
„Prosím tû, nedûlej blb˘ho. NemÛÏe‰
vidût jen ten jeden uhlazenej dÛm a jen tu
jednu naãinãanou ulici s roztlemen˘mi
sousedy.“
„A proã ne? DyÈ o to jedno jedin˘ místo
go, ne.“
„Jo, o jedno. O jedno, kter˘ má taky sv˘
okolí. Okolí, kde si budou chtít hrát dûti.
Nepﬁejede je nûjakej ‰ílenec? Nebudou
tam inhalovat jedy z v˘fukÛ? Budeme se
moci odtamtud dostat nûkam po sv˘ch,
na kole anebo v‰ude jenom tím
zatracen˘m autem?“
„Hele, darling, nejspí‰ ti nûjak u‰ly ty m˘
základní podmínky: ãisto, klídek, pohoda.
Vãetnû dopravy. Ta velká ‰iroká silnice
se táhne nûkde úplnû mimo. Nezajímá
nás. UÏ chápe‰?“
„Chápu jen to, Ïe tímhle vzne‰en˘m
stylem bys mohl Ïít jen ty sám. KaÏdej

dal‰í by ti ty tvoje dokonal˘ podmínky
ru‰il a kazil.“
„Chce‰ mû na‰tvat nebo co? Proã se v
tom s takovou chutí nimrá‰? Ptala ses
mû na ,kde bych kdyby’, tak co.“
„Jo, ale v reáln˘m svûtû. Ve svûtû, kde
neÏijeme sami.“
„Co je to za kázání sakra? Já chci Ïít
stylem, kerej mi vyhovuje, a nikomu ani v
nejmen‰ím nebráním ...“
„Ehm, ale ty chce‰ uÏívat ãistoty a klidu
Reykjavíku, prohánût se po ‰irok˘ch
americk˘ch autostrádách s grónskou
hustotou provozu, a pﬁi tom v‰em si uÏívat
privilegií stﬁedoafrick˘ho monarchy. Místo
toho, miláãku, se bude‰ dusit v ‰tiplav˘m
praÏsk˘m ozónu, pro smog neuvidí‰
druh˘ bﬁeh silnice jako v Pekingu a
pﬁesouvat se bude‰ závratnou rychlostí
pﬁiotráven˘ho cyklisty v pﬁeplnûn˘ch
ulicích Bombaje.“
„Se‰ úplnû mimo. Místo, kter˘ sem popsal
by brala kaÏdá Ïenská v‰ema deseti. Jen
ty ne. Co bys chtûla je‰tû víc? No ﬁekni!
Co?!“
„Jenom to, aby v‰ichni mohli Ïít jako já, a
já jako ti ostatní, bez toho, abychom si
ukrajovali navzájem klid, otravovali
vzduch a klepali se hrÛzou, kdyÏ mají dûti
pﬁejít silnici.“
„Do Stockholmu mû nedostane‰. Nejsem
blbec, abych ‰lapal v de‰ti a je‰tû proti
vûtru.“
„Pak si ztvrdni ve sv˘ ‰pinav˘ Praze. Ale
moje dûti tady rozhodnû vyrÛstat
nebudou.“
„Jak myslí‰. Moje dûtí zase nenechám
prznit na nûjak˘ ‰védsk˘ ‰lapací
pﬁiblblíky.“
„Moje zase nebudou takov˘ blbci, co si z
pohodlnosti niãí zdraví a krátí Ïivot.“
„Jak vidût, darling, bude‰ mít jin˘ dûti neÏ
já.“
„Správnû. Jsem ráda, Ïes koneãnû taky
nûco pochopil.“
-©- Miroslav Petr
***

Kdybych byl
Ameriãanem

Kromû toho, Ïe nejsem Ameriãan, nejsem
ani politolog, aÈ uÏ dobr˘ nebo hor‰í.
Jsem jenom pozorovatelem událostí.
Je asi nezbytné a dÛvodné, aby
americk˘m
volbám
prezidenta
pﬁedcházel proces, dle mého dosti
komplikovan˘, zaãínající zhruba rok pﬁed
volebním dnem, 4. listopadem kaÏdého
pﬁestupného roku, kdy zvolen˘ prezident,
Kongres a Senát mají moÏnost splnit
nebo nedodrÏet pﬁedvolební sliby, zlep‰it
nebo pohor‰it ekonomiku zemû, stejnû
jako její prestiÏ ve svûtû.
To, co volbám pﬁedchází je, alespoÀ dle
mého názoru, proces mnohdy
pﬁipomínající cirkus sotva odpovídající
v˘znamnosti události. Mávátka, klobouky,
masky na tváﬁích, hesla. Systém primárek
a na konci dlouhé to cesty: urãení
kandidátÛ dvou nejvût‰ích stran,
Demokratické a Republikánské, na kﬁeslo
prezidentské a vice-prezidentské, coÏ
není funkce zanedbatelná, hlavnû pro
pﬁípad náhlého skonu pana prezidenta.
I letos procedura dospûla do závûreãné
fáze. V TV a to hlavnû na stanici CNN
(hlásající prvenství v dokonalosti a
informovanosti, ale její prvenství je také v
mnoÏství a ãastém v˘skytu reklam)
objevují se poãetní odbornící,
korespondenti v˘znamn˘ch novin, politiãtí
analytici. Po kaÏdé ze tﬁí debat kandidátÛ
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prezidentsk˘ch a jedné jejich námûstkÛ,
zasedala a stanicí CNN snímána poãetná
ﬁada tûchto znalcÛ. Jejich mínûní, mám
zato, mohou téÏ ovlivnit rozhodnutí
amerického voliãe.
A tu jsem si pﬁedstavil sebe jako
amerického voliãe a jak bych si poãínal:
(1) Tedy Ïádnému ze zmínûn˘ch
odborníkÛ a analytikÛ bych nevûnoval
valnou pozornost.
(2) Pokud pak jde o TV debaty, dal bych
svÛj hlas kandidátÛm (na oba úﬁady),
kteﬁí by se:
(a) Ke kaÏdému tématu, otázce v debatû
poloÏené, vyjádﬁili co nejpﬁesnûji o svém
programu jak si pﬁedstavují své ﬁe‰ení
vysloveného problému.
(b) Nepoukazovali na to, co protikandidát
udûlal ‰patnû. Nanejv˘‰e se o pﬁípadné
nepﬁíznivém poãinu zmínili jen docela
struãnû a jenom jednou. A poÏádali
posluchaãe debaty, aby si dle toho uãinili
svÛj názor a úsudek. Odkázali je na solidní
tisk, z nûhoÏ by mohli ãerpat ob‰írnûj‰í
pouãení o poklescích, kter˘ch se
protikandidáti v minulosti dopustili.
Tabloid by ov‰em z takov˘ch tiskovin byl
vylouãen.
(c) Pokud Ïádn˘ z kandidátÛ by si takto
nepoãínal, volit bych ne‰el.
Naprosto bych ignoroval jakékoli
v˘zkumy veﬁejného mínûní, kter˘mi
média bombardují obãana bezmála
dennû.
Konec mojí kratiãké utopie na okraj voleb
v dnes zatím jediné svûtové velmoci.
Vladimír Cícha - Vancouver
***

mÛÏete shlédnout klipy na www.youtube.com
“accordion pospisil”, ev. fotografie na Picture
Trail.
S muzikantskou úctou
Josef Pospí‰il, PlzeÀ
***

Rada investorÛm kam investovat
“Retirenment Plan”
Jak se zabezpeãit na dÛchod:
Kdybyste pﬁed rokem investovali 1000
dolarÛ do akcií Nortelu, dnes by akcie mûly
hodnotu $49, u Enronu by vám z té tisícovky
zbylo $16.50 Z akcií WorldCom by zbylo
$5.00 Z investice $1000 za Delta Air Lines
dnes dostanete $49. Pokud byste za
tisícovku zakoupili United Airlines,
nedostanete vÛbec NIC.
Ale kdybyste pﬁed rokem nakoupili za
1000 americk˘ch dolarÛ v Kanadû PlzeÀské
pivo a vypili ho, máte za plechovky 56,30.
Kdybyste to udûlali s láhvov˘m
Staropramenem v âechách, tak máte za
láhve 4000 Kã, coÏ odpovídá 243 dolarÛ.
Investiãní rada tedy je: Investuj do piva co
mÛÏe‰ a recykluj!
Zasláno e-mailem upraveno pro Ontario!

***

Hledá se Václav Zeman

VáÏení a milí pﬁátelé,
obracím se na Vás, zda byste mnû mohli
pomoci s pátráním po slavné ãeské osobû,
muzikantovi, textaﬁi Va‰kovi ZEMANOVI, mj.
autor textu k nejslavnûj‰í ãeské a svûtové
polce ·koda lásky, Roll Out The Barrell, a
mnoha dal‰ích.... Po roce 1948 ode‰el za
bratrem do Kanady, dopátral jsem se, Ïe do
North Vancouveru, kde Ïila rodina “Korbel”.
Oslovil jsem uÏ spoustu lidí u Vás, ale nemûl
jsem zatím ‰tûstí. Potﬁeboval bych nutnû
kontakt na jeho rodinu. Vím, Ïe u Vás Ïil dal‰í
velev˘znamn˘ ãlovûk - pan Jiﬁí Traxler, proto
mû napadlo, Ïe bych mohl zkusit ‰tûstí a
poprosit Vás. Pí‰i knihy o ãeské melodické
hudbû minulého století, pﬁipravuji jako
rozhlasov˘ a televizní scénárista i moderátor
relace na toto téma, v pﬁíloze nabízím ke
shlédnutí jednu epizodu, právû na téma
“·koda lásky”. Dal‰í informace o nás mÛÏete
najít na www.agenturaharmonikapospisil.cz

Maria Gabánková se úãastní
této skupinové v˘stavy

The Joker's New
Clothes

FACE FORWARD
CONTEMPORARY PORTRAITURE: CURATORS CHOICE
September 12 to November 9, 2008 at The Varley Art Gallery
216 Main St., Unionville, 905/477-9511
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Jak to prokáÏete, Ïe je v novém lépe?
Mervyn mi vyprávûl o smrti souseda,
kterému selhalo srdce pﬁi dokonãování
konstrukce jídelny v jeho témûﬁ kompletnû
zrekonstruovaném domû. Sedûli jsme
na terase kavárny Books&Beans, slunce
svítilo a poslouchal jsem: „Soused
samotn˘ zavû‰oval parádní lustr ke stropu
a smetla ho mrtvice ze Ïebﬁíku. KdyÏ mu
manÏelka pﬁinesla veãeﬁi, na‰la ho na
zemi studeného.“
„Hrozné,“ ﬁekl jsem opatrnû, nevûda,
jak blízk˘ byl soused Mervynovi. „Bylo
hodnû lidí na pohﬁbu?“
„Nevím,“ ﬁekl Mervyn. „Já na pohﬁby
nechodím, kdyÏ vyloÏenû nemusím.“
„To mûla ta vdova z tvého sousedství
lacinûj‰í pohﬁeb neÏ moje sousedka, jejího
padesátníka skolila mrtvice pﬁi potápûní
na Bahamách,“ ﬁekl jsem s úãastí. „Pr˘
neboÏtíka transportovali v zacínované
rakvi z Baham do Sudbury...“
„To má‰ pravdu,“ ﬁekl Mervyn docela
leÏérnû. „Sly‰el jsi o tom profesorovi z

univerzity, kter˘ se cel˘ Ïivot touÏil
vy‰plhat na Mount Everest a na své
‰edesáté narozeniny se vydal do Himalájí
a téÏ ho tam klepla?“ „Sly‰el,“ ﬁekl jsem,
„ty jsi mi to vyprávûl. Co to stárnoucí
padesátníky a ‰edesátníky posedne?“
„Sám jsi to ﬁekl, stárnutí, asi, které si
nechtûjí pﬁipustit jako fakt faktick˘,“ ﬁekl
Mervyn, „anebo chtûjí dohnat, co v mládí
nemohli a teì na to mají ãas a peníze.“
Pﬁi‰el k na‰emu stolu Jim Gee s
pohárkem kávy v ruce a vestoje ﬁekl:
„Hello, flákaãi, kde na to Ïvanûní pod
jeﬁabinami berete ãas?“
Mervyn nemá Jima rád a tak mu
odpovûdûl co si Jim zaslouÏil: „To ví‰,
hochu, chodíme pû‰ky, nejezdíme na
Barbados a nepotﬁebujeme nov˘ nábytek,
takÏe máme dost ãasu i penûz na sezení
a povídání.“
Jim bez pozdravu odklusal k autu a odjel
vydûlávat dolary na splátky dluhÛ za nové
auto, v˘let na Barbados a nov˘ nábytek,

coÏ nám pﬁed mûsícem vyprávûl.
Mervyn se díval za odjíÏdûjícím Jimem a
povzdechl: „Tomu není pomoci!“
Mervyna ne‰lechtí laskavost a nûkdy
vytváﬁí situace, za které se stydím a
nejradûji bych jeho chování omlouval
anebo mu promluvil do du‰e: „Kdyby se
kaÏd˘ choval jako ty, ﬁekl jsem zostra,
„tak se ta ekonomie poloÏí. Copak nevidí‰,
Ïe tací jako Jim udrÏují v˘robu v bûhu,
protoÏe konzumují co se vyrobí?“
„Co mi to povídá‰, dûdku, Ïe se
nechovám, kdyÏ ty dûlá‰ totéÏ a
neutrácí‰...“
„Pochopitelnû, ﬁekl jsem smírnû, „protoÏe
jsem pﬁijal tvoje pravidlo, Ïe ‘‰Èastn˘ je
jenom ten, kter˘ nepotﬁebuje co nemá’ a
nalezl jsem v tom zalíbení. Ale kdyby se
takto chovali mnozí, tak se ten kanadsk˘
zázrak promûní v krizi krizovatou.“
Mervyn se usmál, byl rád, Ïe ho cituji, a
ﬁekl: „Mne konzumerismus ‰tve, protoÏe
neznám nikoho, komu by nákupy pﬁinesly
jakékoli viditelné blaho. TakÏe jestli teì
banky budou odmítat lidem hypotéky a
úvûry, je mi to jedno, a snad uÏ mi koneãnû
pﬁestanou posílat nabídky na pÛjãky
horentních sum.“
Zívnul jsem, coÏ dûlám schválnû, abych
Mervynovi ukázal, Ïe se opakuje dokola;
a Mervyn to ví, a pﬁitvrdí svá slova v
Ïehrání na okat˘ konzumerismus: „Já
vím, Ïe mÛj neboÏtík soused tou svou
rekonstrukcí domu dal práci lidem, kteﬁí
vyrábûjí materiál, kter˘ on k rekonstrukci
potﬁeboval a Ïe platil ﬁemeslníky, bez
kter˘ch by práci neudûlal. ZároveÀ ztratil
pﬁehled, kolik toho sám vydrÏí.“
„No a?“ pﬁeru‰il jsem ho, „kdo z nás ví,

co vydrÏí a co ho porazí? To je jakobys
chtûl vûdût co bude zítra a jaká nemoc
nás ãeká; to prostû nevíme, a kvÛli tomu
pﬁece nezabalíme krám, Ïe uÏ na to ãi
ono nestaãíme a zmûníme se v penzisty.“
„Ne tak úplnû,“ ﬁekl Mervyn, „kdyÏ soused
zaãal bourat zdi svého baráku, tak jsem
se ho optal, proã to dûlá, a on mi ﬁekl, Ïe
se mu barák, jak je nelíbí (I don’t like it
anymore). Chápej, kdyby mi ﬁekl nûjak˘
kloudn˘ dÛvod pﬁestavby, tak by mne to
jeho zbyteãné úmrtí tak neotrávilo.“
¤ekl jsem snaÏivû, Ïe se nûkteﬁí lidé v
padesáti rozvádûjí, protoÏe uÏ se nemají
rádi.
„Tak to jsou magoﬁi,“ ﬁekl Mervyn, kter˘
si libuje ve vypoãítavém racionalismu.
Chtûl jsem zachránit situaci k drsnému
odsudku a vzpomnûl jsem na svého
kamaráda z mládí v Ostravû, kter˘ se
oÏenil, za tﬁi roky pak rozvedl a za dal‰í tﬁi
roky si svou b˘valou manÏelku vzal za
novomanÏelku a za dal‰í dva roky spáchal
Jirka sebevraÏdu plynem.
Mervyn se zakabonil a optal se, co to má
s tématem spoleãného?
„Nu, Ïe se dá umﬁít na cokoliv, tﬁeba i na
manÏelství, ale tím manÏelství nezavrhuji
ani rekonstrukce barákÛ, potápûní a
lezení na Mount Everest.“
Mervyn mávnul rukou a ﬁekl, Ïe uÏ musí
jít zpátky do práce, a ode‰el.
Cestou domÛ jsem si koupil kornout
opékan˘ch ka‰tanÛ a velebil jsem slunn˘
podzim, Ïe nemáme dluhy, Ïe jsem
‰Èastné Ïenat˘, Ïe jsem zdrav˘...
Zdravím a pﬁeji v‰ecko dobré a veselé!
Ross Firla, Sudbury
***

Vladimír Cícha má pravdu

oprávnûn˘ distributor
ãesk˘ch filmÛ uvádí
premierovû televizní filmy a
seriály âT

Brainstorm
Témûﬁ sci-fi komedie reÏiséra J. Stracha
s I. Trojanem, R. Brzobohat˘m a I. Ch˘lkovou
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

Dopisovatel Vladimír Cícha z Vancouveru napsal své pocity z pﬁedvolební debaty
kanadsk˘ch stranick˘ch ‰éfÛ - Nevûﬁil jsem sv˘m oãím... ProtoÏe jsem sledoval jak
francouzskou i anglickou debatu, jakoÏ i v‰echny americké prezidentské i
viceprezidentskou, musím dát panu Cíchovi za pravdu.
Moderátor Steve Paikin, kterého v jeho poﬁadech ãas od ãasu sleduji, a nepovaÏuji
ho za ‰patného novináﬁe, tuto debatu ‰patnû zvládl. Pﬁipadalo mi to jako ‰tûkání
rozlícen˘ch a nekontrolovan˘ch psíkÛ. Stephane Dion nesrozumitelnû vykﬁikoval
hesla, nikoliv souvislé argumenty, vãetnû toho, kdyÏ Harpera nazval nûkolikrát
lháﬁem. Jistû, Harper mu mohl odpovûdût, Ïe je naprosto nekompetentní, coÏ
ostatnû v˘sledek voleb jen potvrdil. Jack Layton, samonavrÏen˘ aspirant na
ministerského pﬁedsedu se skuteãnû choval jako rozãílen˘ vozka, nebo, ﬁekl bych,
pﬁestárl˘ svazák, kter˘ chce dohnat mládí. Rick Mercer v˘stiÏnû ﬁekl: „It’s difficult to
out-eccentric Jack Layton.“ Gilles Duceppe, demagogick˘ vÛdce separatistÛ a
b˘val˘ ãlen komunistické strany Kanady má jedin˘ zájem, jak pﬁelít peníze z
federální pokladny do quebecké. Docela se mu to daﬁí, protoÏe únik informace
konzervativního ‰éfa ‰tábu o sníÏení 45 milionÛ dolarÛ na nûkteré kulturní programy
(z nav˘‰eného rozpoãtu 3.8 miliard na kulturu) zpÛsobil, Ïe konzervativci v
Quebecu ztratili momentum a pravdûpodobnû vût‰inov˘ mandát. Ambiciózní
Elizabeth May se pﬁi debatû chovala jako trhovkynû, která se cítí veledÛleÏitû a musí
mít sebeobdiv z vlastního Ïvatlání. Harper jí ani jednou neodpovûdûl na její útoky,
proã taky, v parlamentû nikdo ze zelen˘ch nesedí. Stephen Harper nad neustál˘mi
útoky zbyteãnû pÛsobil pﬁíli‰ slu‰nû a jakoby pod vlivem spacích prá‰kÛ. Kdyby tam
místo nûho sedûl Brian Mulronney v dobû své slávy, debata by mûla zcela jinou
dynamiku a argumentaci. Je to styl, kter˘ nevím, zda se Harperovi podaﬁí zmûnit.
AÈ je tomu jakkoliv, Konzervativní strana zaslouÏenû vyhrála a nav˘‰ila, díky
kompetentnosti ekonomicky vzdûlaného a slu‰ného Harpera. Od vût‰inové vlády
ji dûlí 12 mandátÛ, ãásteãnû z dÛvodÛ chyb vÛãi Quebecu, ãásteãnû fanaticky
antiharperovému premiérovi Newfoundlandu, a také malé dynamiãnosti Stephena
Harpera, kter˘ pﬁíli‰ omezil volební kampaÀ na sebe, i kdyÏ ve stranû má ﬁadu
dobr˘ch ﬁeãníkÛ.
Redaktor Sattelitu Ale‰ Bﬁezina si opût neodpustil komentovat dopisovatele,
jakoby nestaãilo, aby si ãtenáﬁi udûlali vlastní názor. Lze chápat, Ïe Ale‰ Bﬁezina si
vydává Satellite nezi‰tnû hlavnû pro své potû‰ení bez jakékoliv korigující redakãní
rady, Satellite ale tiskne pﬁeci jen dostateãnû dlouho, aby si redakãní zásady mohl
zapamatovat.
Milo‰ ·uchma
Tentokrát ponechávám bez komentáﬁe. KaÏd˘ má právo na svÛj názor a já ho vyslovil v
minulém ãísle. Proã bych to právo nemûl mít i já?
Ale‰ Bﬁezina
***
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Zaãala NHL

NHL
Toronto prohrálo tentokrát na
samostatné nájezdy

Toront‰tí diváci mûli zatím moÏnost vidût dvû utkání
Toronto-St. Louis 4:5 (3:0, 1:3, 0:1, 0:0, 0:1)
NHL. Zatímco první zápas proti Montrealu byl
V druhém utkání na domácím ledû Toronto podalo mnohem
katastrofou. Druhé utkání proti St. Louis Blues bylo
lep‰í v˘kon neÏ proti Montrealu po prvních dvaceti minutách
naprosto vyrovnané a rozhodly aÏ samostatné nájezdy. vedlo 3:0, kdyÏ první branku vstﬁelil Tomá‰ Kaberle. V úvodu

Torontská kocovina

Toronto-Montreal 1:6 (0:2, 1:4, 0:0)
Po vítûzném opojení z úvodního vítûzství v Detroitu,
pﬁi‰la pro Maple Leafs v sobotu neoãekávaná kocovina.
Slavnostní atmosféra, která pﬁedcházela úvodnímu
vhazování vydrÏela do 11. minuty, kdy Latendresse
nahrál Romanu Hamrlíkovi a ten z místa levého kﬁídla
pﬁekonal poprvé torontského brankáﬁe Vesu Toskalu. O
99 vteﬁin pozdûji Tomá‰ Plekanec asistoval pﬁi druhé
brance Kovaljova. Skuteãná pohroma pﬁi‰la v první
polovinû druhé tﬁetiny, kdy Vesa Toskala musel lovit puk
tﬁikrát za sebou ze své sítû. Dvakrát pﬁi tom skóroval
Sergej Kosticyn. A teprve za stavu 0:5 v 32. minutû
zaznamenal Blake jedinou branku Toronta. O 22 vteﬁin
pozdûji v‰ak to byl opût Latendresse, kter˘ upravil na
koneãn˘ch 1:6. V závûreãné tﬁetinû vystﬁídal
jednaãtyﬁicetilet˘ Curtis Joseph Vesu Toskalu a byl
skuteãnû bezchybn˘, kdyÏ chytil tﬁi samostatné nájezdy.
Antropov sice dostal puk za záda rovnûÏ v˘borného
slovenského brankáﬁe Jaroslava Haláka, ale gól nemohl
platit protoÏe se puk odrazil od Antropovovi ruky. Po
utkání nám slovensk˘ brankáﬁ v dresu Montrealu ﬁekl:
JH: Urãitû bych tento zápas hodnotil pozitivnû. Mûli
jsme hodnû pﬁesilovek a v nich jsme vstﬁelili tﬁi branky.
Proti Buffalu se nám nedaﬁilo z pﬁesilovky skórovat. To je
myslím nejvût‰í plus. Mûl jsem hodnû ‰tûstí, nûkolik
tyãek. KdyÏ se to lepí, tak se to lepí. Nemusí to b˘t vÏdy
smÛla.
ABE: Je to taktika trenéra stﬁídat oba brankáﬁe?
JH: Nevím, jak to bude bûhem sezóny, tentokrát to vy‰lo
a trenér mi dal dÛvûru a vy‰lo to, takÏe jsem ‰Èastn˘ s
tímto v˘sledkem.
ABE: Jak jste se pﬁipravoval na tuto sezónu?
JH: Po sezónû jsem si dal mûsíc volno, abych si
odpoãinul. Byla to dlouhá sezóna. Zaãátkem ãervna
jsem zaãal trénovat na suchu. V tûlocviãnû, spolu s
trenérem. To trvalo aÏ do 10. záﬁí. Od zaãátku záﬁí jsem
pak trénoval na ledû se Slovanem.
ABE: Jak˘ byl trénink-kemp?
JH: První zápas mi nevy‰el, dostal jsem pût gólÛ, ale
dal‰í dva byly lep‰í.
Jaroslava Haláka chválil i ãesk˘ obránce Roman Hamrlík:
RH: Ze zaãátku jsme mûli trochu ‰tûstí, kdyÏ Jaro Halák
v brance nûkolikrát zachránil. To byl také hlavní dÛvod,
proã jsme hráli dobﬁe defenzívnû. ·ly nám dobﬁe pﬁesilové
hry, kdy jsme dali tﬁi góly. Získali jsme sebevûdomí.
V‰ichni odvedli dobrou práci. Máme dva body. Navíc
mÛÏeme b˘t spokojeni se hrou, pﬁestoÏe tam byly nûjaké
drobné chyby. Zítra máme den volna, v pondûlí pak
hrajeme proti Philadelphii, coÏ bude také dobr˘ test.
ABE: V 11. minutû jste vstﬁelil svoji 137. branku v
NHL, mohl byste k ní nûco ﬁíci?
RH: Doufám, Ïe to tam bude padat jako dnes. Jsem rád,
Ïe jsem vstﬁelil gól a tím pﬁispûl k v˘hﬁe, ale v‰ech dvacet
hráãÛ si zaslouÏí pochvalu. Spoluhráã mi tam dobﬁe
na‰el a já jsem se pokusil vystﬁelit. Pro‰lo to mezi betony
Vesy Toskaly. Mûl jsem docela ‰tûstí.
ABE: Bylo to z místa levého kﬁídla, ãasto vyjíÏdíte
takhle dopﬁedu?
RH: KdyÏ jsem byl mlad‰í tak jsem vyjíÏdûl ãastûji. Mûl
jsem více ‰Èávy a víc nabrusleno, teì se snaÏím hlavnû
bránit. KdyÏ vidím ‰anci podpoﬁit útoãníky, tak to zkusím
a dnes to vy‰lo.
ABE: Je vám ãtyﬁiatﬁicet, Robert Lang je je‰tû o ãtyﬁi
roky star‰í, jaké bylo setkání s ním po letech?
RH: Poznal jsem ho blíÏe v Naganu, je s ním legrace. V
kabinû si ho kluci váÏí, na ledû má hodnû zku‰eností.
Hraje zde patnáctou sezónu. Jsem rád, Ïe ho tu máme,
mÛÏe pomoci, jak v oslabení, tak pﬁi pﬁesilovkách.
ABE: Odehrál jste pﬁes tisíc zápasÛ v NHL, to se
nepodaﬁí kaÏdému, znamená to velkou zku‰enost, v
ãem spoãívá?
RH: Kdybyste se mû zeptal, kdyÏ jsem zaãínal v roce
1992, tak bych se vám asi vysmál, Ïe tady odehraji tisíc
zápasÛ. Samozﬁejmû k tomu je zapotﬁebí urãité ‰tûstí i
zdraví. Zatím, a to musí zaklepat, jsem Ïádn˘ vût‰í úraz
nemûl. âlovûk si musí drÏet fyzickou kondici a musí v‰e
dûlat nejlépe, jak to umí. KdyÏ je ãlovûk zdrav˘, tak si
mÛÏe udûlat jméno a pak to jde s vámi.
***

druhé tﬁetiny v‰ak pﬁi pûtiminutové pﬁesilovce, Toronto ztratilo
vedení a Blues se podaﬁilo vyrovnat. Pﬁesto se je‰tû jednou
dostali Maple Leafs do vedení v 34. minutû Hagmanem. V
závûreãné tﬁetinû to byl Paul Kariya, kter˘ z nahrávky
Berglunda vyrovnal na 4:4. JelikoÏ v prodlouÏení nepadla
Ïádná branka, rozhodly samostatné nájezdy, v kter˘ch
toront‰tí Antropov a Kubina nepromûnili a jedinû Nikolaj
Kulemin dostal puk za záda brankáﬁe Legaceho, zatímco
oba pokusy St. Louis MacDonalda a Boyse byly úspû‰né a
tak dva body putovaly do St. Louis.
Po utkání jsme pohovoﬁili s dvûmi hráãi vítûzného t˘mu - s
obráncem Romanem Polákem a stﬁedním útoãníkem St.
Louis Yanem ·Èastn˘m. Nejprve hodnocení Romana Poláka:
RP: Mûli jsme ‰patn˘ vstup do utkání. Prohráli jsme první
tﬁetinu 0:3. O pﬁestávce jsme si ﬁekli, jak budeme hrát,
protoÏe jsme nemûli co ztratit. Podaﬁilo se nám dotáhnout do
vítûzného konce. Nutno ﬁíci, Ïe jsme mûli ‰tûstí pﬁi
pﬁesilovkách.
ABE: Velmi dÛleÏité bylo vylouãení Hollwega na pût
minut a dokonce utkání…
RP: Ano, bylo tam trochu ‰tûstí, ale zahráli jsme tuto
pﬁesilovku dobﬁe a vstﬁelili jsme dvû branky.
ABE: Po dvou tﬁetinách jste opût prohrávali, tentokrát
3:4. Byla to podobná situace?
RP: Nebyla podobná. Stále tam sice byly chyby, ale uÏ to
nebylo beznadûjné a dokázali jsme opût vyrovnat. A v
nájezdech nás podrÏel ná‰ brankáﬁ.
ABE: Pomûrnû hodnû ãasu na ledû 15:36 min. Navíc i v
prodlouÏení. To svûdãí o dÛvûﬁe trenéra…
RP: Spí‰e hraji v oslabení a defenzívu.
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ABE: O utkání rozhodly samostatné nájezdy. UÏ jste byl
nûkdy pﬁi tom?
RP: Ne, to se mi zatím nestalo, abych nájezd nûkdy provádûl.
Já vím, kde je moje místo. Zkou‰ím to pouze nûkdy pﬁi
tréninku. Ani bych to nechtûl.
ABE: Pocházíte z Ostravy. Zde v Torontu hrál Ostravák
Miroslav Fryãer. Jak je populární v Ostravû?
RP: Znám ho a dokonce mne vloni trénoval pﬁes léto. Je to
v˘born˘ ãlovûk.
Dal‰ím hráãem, kterého jsme vyzpovídali byl Yan Stastny,
syn Petera ·Èastného. O sv˘ch zaãátcích nám ﬁekl:
YS: Svoji kariéru jsem zaãínal v Nûmecku, kde jsem hrál
dva roky. V NHL jsem hrál v Edmontonu a v Bostonu. Pak
mne prodali do St. Louis, kde jsem byl nejprve na farmû.
Vloni jsem hrál nûkolik zápasÛ a tento rok jsem zaãal s
prvním muÏstvem.
ABE: Jste synem Petra ·Èastného, co to pro vás
znamená?
YS: On mi mnohokrát pomÛÏe. ¤ekne mi, co dûlám dobﬁe,
co ‰patnû. To je velice dÛleÏité a tak jsem ‰Èastn˘, Ïe jsem
·Èastn˘m.
ABE: Hrajete na místû stﬁedního útoãníka…
YS: Ano, ale nehrajeme líbiv˘ hokej, je to spí‰ úãelová hra,
hodnû v rohu. Chceme odehrát zápas bez chyby a ‰etﬁit
muÏstvu síly.
ABE: Va‰e vzpomínky na dûtství v Quebec City?
YS: Nemám jich mnoho. Îil jsem v Quebec City do sedmi
let. Zaãínal jsem tam s hokejem, ale mnoho si toho nepamatuji.
ABE: Jezdíte nûkdy na Slovensko?
YS: Nebyl jsem tam uÏ tﬁi roky. Doufám, Ïe se tam dostanu
pﬁí‰tí rok v létû.
ABE: Chtûl byste tam hrát hokej?
YS: Ne, chci hrát zde v NHL. Narodil jsem se v Quebecu,
patnáct let Ïijeme v Americe. Jsem Ameriãanem,
Kanaìanem, mám v‰ak slovenské koﬁeny.
Ale‰ Bﬁezina- Toronto
***
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Boleslav válí dál a ‰lape
Slavii na paty
PRAHA - právo/Ïír-Parádní jízda fotbalistÛ
Mladé Boleslavi Gambrinus ligou pokraãuje.
T˘mu z mûsta automobilÛ neubrala nic z
elánu ani reprezentaãní pauza, v Teplicích si
vãera pﬁipsal ãtvrtou v˘hru v ﬁadû a pevnû se
usadil na druhé pﬁíãce za vedoucí Slavií.
Ta doslova pﬁeválcovala Kladno, Vladimír
·micer za nedávno uzavﬁenou profesionální
smlouvu podûkoval vedení dal‰í brankou.
Stﬁedoãe‰i se po dal‰í ztrátû propadli na
úplné dno tabulky.
Tﬁetí pﬁíãku uhájila Sparta, která pod vedením
nového trenéra Chovance a ve znaãnû
omlazené sestavû vydolovala bod v Plzni. Tu
vedl rovnûÏ poprvé trenér Vrba.
Brankové posvícení si uÏili v sobotu diváci
na ostravsk˘ch Bazalech. Nováãek z Prahy
nastoupil se zvednut˘m hledím, dal ãtyﬁi góly,
pﬁesto odjel s prázdnou. Baník za tﬁíbodov˘
zisk vdûãí mj. probuzení kanon˘ra Stﬁihavky.
V˘sledky 10. kola: Teplice-Mladá Boleslav
2:3, Slovan Liberec-Jablonec 3:0, PﬁíbramTescoma Zlín 3:0, Viktoria PlzeÀ-Sparta Praha
1:1, Baník Ostrava-Bohemians Praha 5:4,
Viktoria ÎiÏkov-Brno 1:1, âeské BudûjoviceSigma Olomouc 1:1, Slavia Praha-Kladno
5:0.

Slovensko vede kvalifikaci na MS
Fotbalisté âR prohráli s Polskem 1:2
a porazili Slovinsko 1:0
Od na‰eho zpravodaje v Chorzówû a Teplicích Jaroslava Kirchnera
âesk˘ fotbal se trápí. Îádn˘ z jeho t˘mÛ se neprobojoval do leto‰ního roãníku Ligy mistrÛ a
do Poháru UEFA, kter˘ je o patro níÏe, se dostala pouze Slavia Praha. A podobnû je na tom
i reprezentaãní muÏstvo, byÈ se je‰tû do nedávna v mezinárodním fotbalu tû‰ilo velkému
respektu. Po zklamání na leto‰ním mistrovství Evropy to opût potvrdily poslední dva zápasy
kvalifikace mistrovství svûta 2010, k nimÏ celek âeské republiky nastoupil v Chorzówû proti
Polsku a pak se v Teplicích stﬁetl se Slovinskem.

Lekce z techniky a rychlosti
Je pravda, Ïe nov˘ trenér ãeského t˘mu Petr
Rada nemá lehkou pozici. V podstatû celá
stﬁedová osa se mu rozpadla. Do Chorzówa
nemohli ze zdravotních dÛvodÛ pﬁijet Rosick˘,
kter˘ mimochodem za lond˘nsk˘ Arsenal
nehraje uÏ od ledna, ale ani Matûjovsk˘ a
Polák. TakÏe kouã vyslal do boje záloÏní ãtveﬁici
Pospûch, Kováã, Pla‰il, ·írl a to, Ïe âe‰i nemají
Ïádného reÏiséra nebo-li tvÛrce hry, bylo od
zaãátku patrné. Navíc dal v útoku vedle Baro‰e
neãekanû pﬁíleÏitost sparÈanskému Slepiãkovi.
Ten se v‰ak ze hﬁi‰tû brzy vytratil a totéÏ lze ﬁíct
i o nejlep‰ím kanon˘rovi mistrovství Evropy
2004 v Portugalsku Baro‰ovi, tﬁebaÏe se v
tureckém Galatasaray Istanbul, kam nedávno
pﬁestoupil z anglického Porsmouthu, v minul˘ch
t˘dnech znovu rozstﬁílel. Sice právû Slepiãka s
Baro‰em mûli dvû úvodní ‰ance, ale brankáﬁ
TABULKA
Boruc je zne‰kodnil a potom uÏ na stadiónu
1. Slavia
10 8 1 1 28:6
25
vyprodaném 48 tisíci diváky freneticky
2. Boleslav
10 7 2 1 17:9
23
povzbuzujícími domácí borce vládli Poláci.
3. Liberec
10 6 2 2 18:10
20
V jejich barvách záﬁil pﬁedev‰ím záloÏník
4. Sparta
10 5 3 2 14:10
18
Borussie Dortmund Blaszczykowki. Ve 23.
5. Ostrava
10 5 2 3 17:11
17
6. Brno
10 4 3 3 11:10
15
minutû si jako koãka s my‰mi postupnû pohrál
7. Jablonec
10 4 3 3 11:11
15
s Pla‰ilem, Kováãem i Ujfalu‰im a pﬁihrál
8. Olomouc
10 3 4 3 11:13
13
BroÏkovi, kter˘ stﬁelou z dálky otevﬁel skóre. Po
9. Teplice
10 3 3 4 10:9
12
zmûnû stran v 53. minutû ‰el zcela sám proti
10. Pﬁíbram
10 3 2 5 12:12
11
brankáﬁi âechovi a efektnû ho pﬁekonal
11. Bohemians 10 3 1 6 15:21
10
technick˘m dloubákem. Pol‰tí fotbalisté
12. PlzeÀ
10 1 6 3 12:16
9
jednoznaãnû pﬁehráli ãeské soupeﬁe rychlostí,
13. Budûjovice 10 1 6 3 6:15
9
technikou i jednoduchostí. Reprezentanti âeské
14. Zlín
10 2 2 6 5:13
8
republiky se na jedin˘ úder zmohli aÏ tﬁi minuty
15. ÎiÏkov
10 2 1 7 11:18
7
pﬁed koncem, kdyÏ stﬁídající Fenin sníÏil na
16. Kladno
10 1 3 6 6:17
6
koneãn˘ch 2:1 pro Polsko. Bylo to v‰ak v dobû,
kdy pol‰tí fanou‰ci i hráãi uÏ pﬁedãasnû slavili
své vítûzství.
Dohrávka 3. kola: Artmedia-Trnava 1:1.
Jejich trenér, kter˘m je populární Nizozemec
12. kolo: Dunajská Streda-Nitra 1:1, Leo Beenhakker, okamÏitû k polské sportovní
RuÏomberok-Ko‰ice 0:0, Zl. Moravce-Îilina veﬁejnosti prohlásil: “Teì mû oznaãujete jako
0:2, Dubnica-Trnava 0:1, Banská Bystrica- záchrance, ale v posledních mûsících jste mû
Slovan 2:3, Pre‰ov-Artmedia 1:0
kritizovali a chovali se jako ke kusu hadru. Já
v‰ak nejsem ani záchrance, ani kus hadru.”
Tabuºka po 12. kole
Pod je‰tû vût‰í kritikou médií v‰ak byl a stále je
1. Îilina
12 7 3 2 22:6
24
jeho ãesk˘ protûj‰ek Petr Rada, kter˘ se snaÏil
2. Slovan
12 7 3 2 22:10
24
vysvûtlovat: “Nezvládli jsme to. Chybûlo nám
3. Ko‰ice
12 7 3 2 21:15
24
víc odvahy a dûlali jsme chyby v pﬁechodu do
4. Trnava
12 6 4 2 16:9
22
5. Streda
12 5 3 4 16:13
18
útoku. Ze dvou zápasu máme jedin˘ bod a teì
6. Pre‰ov
12 5 2 5 16:22
17
uÏ koneãnû musíme zaãít vyhrávat.”
7. RuÏomberok 12 3 5 4 13:13
14
Spasitelem náhradní brankáﬁ
8. Nitra
12 4 1 7 11:24
13
V té chvíli sice Rada vûdûl, Ïe se druhou Ïlutou
9. Artmedia
12 3 3 6 13:16
12
kartou ze záloÏní ﬁady na utkání se Slovinskem
10. Bystrica
12 3 3 6 8:12
12
vyfauloval rovnûÏ Kováã, ale je‰tû netu‰il ránu
11. Dubnica
12 3 2 7 15:19
11
mnohem vût‰í. NejtûÏ‰ího kalibru! AÏ po utkání
12. Moravce
12 1 4 7 4:18
7
v Chorzówû se totiÏ ukázalo, Ïe se zranil také
Per âech. Jak známo, stále uznávan˘ jako
863 Bloor St. W.
jeden z nejlep‰ích svûtov˘ch gólmanÛ. Rada
se nakonec rozhodl pro ãtyﬁiatﬁicetiletého Zítka
Toronto, Ont.
z bruselského Anderlechtu. Na první pohled
(416) 533-0080
zku‰eného brankáﬁe, kter˘ v‰ak v
reprezentaãních barvách dosud odchytal jediné
stﬁetnutí. A to v listopadu na Kypru, kde âe‰i
vyhráli 2:0, ale o jejich postupu na mistrovství
Danforth Ave.
Bloor St. W
Evropy bylo uÏ dávno rozhodnuto. Ov‰em
havíﬁovsk˘ odchovanec znamenitû zvládl i
teplick˘ kﬁest ohnûm. KdyÏ se na nûho v prvním
poloãase ﬁítili osamocení Slovinci, nejdﬁíve
Dediã a pozdûji i ·i‰iã, jejich nájezdy bravurnû
zlikvidoval.
Jemu mÛÏe ãeská fotbalová reprezentace, která
281 Danforth Ave.
za velmi slab˘ v˘kon v první pÛli pﬁi odchodu do
Toronto, Ont
kabin sklidila od patnáctitisícového hledi‰tû
(416) 466-0330
teplického stadiónu Na Stínadlech hlasit˘ pískot,
vdûãit za to, jak to nakonec dopadlo.
Mimochodem Daniel Zítka po utkání
konstatoval: “Îádn˘m spasitelem nejsem. Jen
jsem zaskoãil za Petra âecha. A aÏ se uzdraví
a vrátí se do branky, bude spasitelem on!” O
hubené, ale nesmírnû cenné v˘hﬁe âeské
republiky nad Slovinskem 1:0 rozhodl v 62.
minutû Sionko hlavou po centru Jankulovského.
Bojovn˘ záloÏník FC KodaÀ v Chorzówû ‰anci
pﬁekvapivû nedostal, av‰ak v Teplicích uÏ
Broadview Ave.

Ossington Ave.
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ponûkolikáté dokázal, Ïe v kritické situaci
dovede ãeské muÏstvo podrÏet. Trenér Petr
Rada se netajil: “Pokud bychom dnes b˘vali
nezvítûzili, nadûje dotáhnout se na ãelo tabulky
by uÏ byla malá. Mám nesmírnou radost.”
Kouãova slova je‰tû umocnil v˘sledek z
Bratislavy, kde Slováci dvûma brankami
stﬁedopolaﬁe bundesligové Bochumi ·estáka v
závûru otoãili nepﬁíznivû se vyvíjející stﬁetnutí s
Poláky a porazili je 2:1. Právû Slovensko nyní
vede a minimálnû do konce leto‰ního roku
povede tabulku tﬁetí kvalifikaãní skupiny o
postup na mistrovství svûta 2010 do Jihoafrické
republiky. A pokud âeská republika podle
papírov˘ch pﬁedpokladÛ 19. listopadu vyhraje
na pÛdû fotbalového trpaslíka v San Marinu, se
ziskem sedmi bodÛ se dotáhne na zatím druhé
Polsko a tﬁetí Slovinsko.Tolik oãekávané zápasy
âeské republiky se Slovenskem se budou hrát
pﬁí‰tí rok, 1. dubna v Praze a 5. záﬁí v Bratislavû...
***

San Maríno - Slovensko 1:3 (1:2)
Najskúsenej‰í v slovenskom tíme Miroslav Karhan
pri‰iel do druhého polãasu, aby po piatich minútach
priloÏil veºmi dôleÏité tretie polienko k trojbodovému
zisku proti San Marínu.
Slovenskí futbalisti túÏili v San Maríne po r˘chlom
góle, ktor˘ by ich upokojil a bol odrazov˘m mostíkom
k presvedãivému víÈazstvu. Ne‰lo to v‰ak podºa
plánov a hráãi priznávajú: herne to mohlo byÈ oveºa
lep‰ie.
Stanislav ·esták ako prv˘ na‰iel kºúã k súperovej
bránke. „Je ÈaÏké hraÈ cel˘ zápas do pln˘ch, v
závere o jedného menej. Dá sa v‰ak povedaÈ, Ïe
sme víÈazstvo uhrali bez problémov,“ hodnotil.
„Máme to, ão sme si zaumienili - tri body. ·koda
v‰ak inkasovaného gólu,“ doplnil.
Proti San Marínu sa ·estákovi strelecky
mimoriadne darí. Zo ‰tyroch reprezentaãn˘ch gólov
dal do jeho siete tri. „Dúfam, Ïe prídu aj proti
silnej‰ím súperom a nebudem musieÈ hraÈ len proti
tomuto. Teraz sa treba sústrediÈ na Poliakov,“
vraví.
„Bola to moja hlúposÈ. Vedel som, Ïe uÏ mám Ïltú
kartu a druhá bola zbytoãná. Mám uÏ dosÈ rokov i
skúseností na to, aby som také nieão urobil,“ kajal
sa stredn˘ obranca Roman Kratochvíl. Ten dostal
ãervenú kartu po zákroku na najnebezpeãnej‰ieho
hráãa domácich Andyho Selvu.
Kratochvílova „v˘pomoc“ v reprezentácii (zranen˘
·krtel, ‰etren˘ ëurica) sa skonãila v 72. minúte.
„Ani si nepamätám, ãi som dakedy bol vylúãen˘,“
reagoval obranca tureckého Denizlisporu na otázku,
kedy sa mu naposledy pred oãami zaãervenelo.
Góly: 45. Selva - 32. ·esták, 39. J. Kozák, 50.
Karhan. Pred 400 divákmi rozhodoval Kever (
·vajã.).
***

Slováci zápas senzaãne otoãili

Slovensko - Poºsko 2:1 (0:0)

V 67. min Jendri‰ek zblízka volejom pálil nad. V
70. min neãakane udreli hostia, ktorí sa presadili
stredom slovenskej obrany. Po BroÏekovej
prihrávke Smolarek prekonal bezmocného brankára
Seneckého.
V 85. min sa Borucovi vy‰mykla lopta z ruky a do
prázdnej bránky trafil Stanislav ·esták. O minútu
na to po zmätkoch v poºskej obrane ·esták druh˘krát
prekonal poºského brankára. Góly: 85. a 86. ·esták
- 70. Smolarek.
Slovensko: Seneck˘ - Pekarík, M. Petrá‰, J. ëurica,
âech - Zabavník (83. Kozák) - ·esták, Sapara (73.
Jakubko), Ham‰ík, Jendri‰ek (80.ObÏera) - Vittek.
Pred 17 650 divákmi rozhodoval Layec
(Francúzsko).
sme
***

Tabulka 3. skupiny
1. Slovensko
2. Polsko
3. Slovinsko
4. Sev. Irsko
5. âesko
6. San Marino

4
4
4
4
3
3

3
2
2
1
1
0

0
1
1
1
1
0

1
1
1
2
1
2

8:5
6:4
5:3
5:4
2:2
1:9

9
7
7
4
4
0

âeská 02 liga
13. kolo: Pardubice-PlzeÀ 8:5, TﬁinecVítkovice 3:2(PP), Kladno-Litvínov 1:2(PP),
Budûjovice-Liberec 2:3, Mladá BoleslavKarlovy Vary 4:3(SN), Sparta-Zlín 2:4, SlaviaZnojmo 4:1.
14. kolo: Zlín-PlzeÀ 4:3, Sparta-Litvínov 3:5,
Slavia-Budûjovice 2:1(SN), Tﬁinec-Znojmo
5:3, Mladá Boleslav-Vítkovice 3:0, KladnoLiberec 3:1, Pardubice-Karlovy Vary 5:3.
15. kolo: Vítkovice-Budûjovice 3:1, ZnojmoKladno 1:0, Litvínov-Tﬁinec 4:3, PlzeÀ-Mladá
Boleslav 3:2, Liberec-Sparta 5:2, Karlovy
Vary-Zlín 3:1, Slavia-Pardubice 3:2
16. kolo: Tﬁinec-Kladno 3:4(PP), Zlín-Litvínov
3:2, Mladá Boleslav-Slavia 0:2, BudûjoviceZnojmo 1:3, Karlovy Vary-Vítkovice 5:0,
Sparta-PlzeÀ 2:4, Pardubice-Liberec 5:2.
Tabulka O2
1. Slavia
2. Vítkovice
3. PlzeÀ
4. Pardubice
5. K. Vary
6. Litvínov
7. Zlín
8. Kladno
9. Sparta
10. Tﬁinec
11. Liberec
12. Boleslav
13. Budûjovice
14. Znojmo

16
17
17
16
18
17
17
17
16
18
17
17
17
16

53:35
48:36
66:52
62:47
48:45
56:54
45:49
45:45
43:47
56:64
42:58
35:43
42:54
36:48

38
35
32
31
29
29
26
23
22
21
19
17
16
16

Slovenská extraliga
11. kolo: Ko‰ice-Ban. Bystrica 5:4 (pp),
Slovan-Îilina 3:5, Trenãín-Poprad 6:4,
KeÏmarok-Lipt. Mikulá‰ 2:4, Nitra-Skalica 5:7,
Zvolen-HK ORANGE 20 7:3.
12. kolo: Îilina-Trenãín 0:4, Skalica-Zvolen
0:6, Lipt. Mikulá‰-Nitra 2:1, Poprad-KeÏmarok
3:1, Ban. Bystrica-Slovan 5:1, Martin-Ko‰ice
3:2
31. kolo (predohrávka): Slovan-Trenãín 6:3.
13. kolo: Slovan-Martin 3:2 (sn), TrenãínBan. Bystrica 3:2, KeÏmarok-Îilina 3:5, NitraPoprad 1:2 (pp), Zvolen-Lipt. Mikulá‰ 4:2, HK
ORANGE 20-Skalica 2:6.
14. kolo: Slovan-Ko‰ice 1:4, HK ORANGE
20-Lipt. Mikulá‰ 1:7, Poprad-Zvolen 0:5, NitraÎilina 4:3, KeÏmarok-Ban. Bystrica 4:5 (pp),
Trenãín-Martin 1:4.

Bratislava-UÏ sa zdalo, Ïe Slováci budú maÈ smolu
a Smolarek ich oberie o v‰etky body. Dvoma
zlepen˘mi gólmi ·estáka v závere zápasu v‰ak
Slováci v˘voj zvrátili a po víÈazstve 2:1 sa ujali
vedenia v kvalifikaãnej skupine.
O nechutnú predohru zápasu sa na tribúnach
Tabuºka slovenskej extraligy
postarali poºskí fanú‰ikovia, ktorí zaplnili takmer
1. Ko‰ice
16
66:34
38
cel˘ sektor za bránkou od Bajkalskej ulice.
2. Zvolen
17
66:44
37
Vybuchoval delobuch za delobuchom, vzduchom
3. L. Mikulá‰ 16
59:42
35
leteli svetlice a nasledovali bitky. Polícii trvalo
4. Martin
15
50:40
29
dobr˘ch desaÈ minút, k˘m umravnila kibicov.
5. Slovan
17
56:48
26
Niekoºko stoviek Poliakov zápas nevidelo, pretoÏe
6. Bystrica
16
59:47
25
ich vyviedli. Tí slu‰nej‰í povzbudzovali a postupom
7. Skalica
15
49:46
24
ãasu sa zobudili aj slovenskí fanú‰ikovia.
8. Trenãín
17
45:46
24
Poºskí futbalisti od prv˘ch minút dali najavo, Ïe aj
9. Îilina
16
49:50
22
v Bratislave chcú útoãiÈ. Slováci v‰ak oplácali
10. Nitra
16
41:52
20
rovnakou mincou a diváci tak videli v dobrom
11. Poprad
16
28:47
15
tempe hran˘, ru‰n˘ zápas.
12. KeÏmarok 16
43:75
8
Po zmene strán pokraãoval obojstranne útoãn˘
13. ORANGE 13
futbal a Slováci na to e‰te viac dupli.
Ch˘bala v‰ak presnej‰ia finálna prihrávka ãi
pokojnej‰ie zakonãenie. Po hodine hry mal dobrú
streleckú ‰ancu Jendri‰ek, no jeho prízemná strela
presvi‰Èala vedºa ºavej Ïrde Borucovej bránky.
1. kolo: Salavat Julajev Ufa (Rusko) - HC
Domáca prevaha narastala, Poliaci boli viackrát
Moundfield âeské Budûjovice 7:1, Slavianútení odvracaÈ na roh.

Evropská hokejová
liga mistrÛ:

Linköping (·védsko) 4:2.

