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Novoroãní rozhlasové projevy
Myslel jsem si, Ïe rozhlasov˘ novoroãní projev prezidenta
republiky je star‰í rituál neÏ rozhlas samotn˘. M˘lil jsem
se. KaÏdopádnû jiÏ v dûtství prezidentská promluva po
slavnostním obûdû byla nûco jako gong v boxerském
ringu, kter˘ konãí období vánoãních kratochvílí a oznamuje
zaãátek vystﬁízlivûní. Jakmile Antonín Novotn˘ domluvil,
maminka se zeptala, jestli mám hotové v‰echny úkoly,
které jsme dostali pﬁes vánoce a já namítl, Ïe do ‰koly se
jde aÏ tﬁetího. Pak jsme vyrazili na novoroãní procházku.
SnaÏil jsem se najít nejstar‰í prezidentsk˘ projev a
podaﬁilo se mi zjistit, Ïe v roce 1948 nemûl projev
prezident Edvard Bene‰, ale pﬁedseda vlády Klement
Gottwald. Z roku 1952 se mi podaﬁilo získat pro zmûnu
vánoãní projev Antonína Zápotockého o tom, jak
kapitalisté chtûjí prostému lidu namluvit, Ïe chudí patﬁí
podobnû jako JeÏí‰ek do chlíva, ale Ïe my máme bohatého
pokrokového Dûdu Mráze.
První zkrácen˘ novoroãní projev jsem tedy objevil 1.
ledna 1958 aÏ právû s Antonínem Novotn˘m. Nalezl
jsem v archivu pouhé ãtyﬁi minuty, ale já vím, Ïe vÏdy trval
celou hodinu. To byla norma. B˘val˘ zámeãník to vzal od
míru a rejd imperialistÛ pﬁes Sputnika a plnûní plánu v
chemickém prÛmyslu aÏ k zemedûlství.
Jak se budoval socialismus, tak se krátily i novoroãní
projevy. V roce 1968 jiÏ mûl pouh˘ch dvacet minut. Ani
projevy prezidenta Svobody nebyly pﬁíli‰ zábavné. Obãas
se rozpovídal o tom, Ïe chodí na vysoké hory, ale Ïe
nejpﬁímûj‰í cesta vede nûkdy do záhuby, proto se musí
sestoupit také do údolí. V závûru období za nûj alternoval
Lubomír ·trougal a rozhlasové novoroãní projevy se
pomalu zmûnily v televizní one man show s hodinami v
pozadí, které ukazovaly pﬁesn˘ ãas.
Gustáv Husák si to obãas s chutí vyﬁídil s disidenty:
„Nikoho kráglovat nebudeme, ale stranu si krieglovat
také nenecháme!“ (To bylo na adresu dr. Franti‰ka
Kriegla.) Na adresu svého pﬁedchÛdce Alexandra
Dubãeka pﬁi jiné pﬁíleÏitosti utrousil pﬁímo teologickou
moudrost: „Jeden biskup ﬁekl, Ïe ãert kdyÏ nemÛÏe
u‰kodit, tak alespoÀ zasmrdí!“
KdyÏ po Vánocích v roce 1989 byl zvolen prezidentem
Václav Havel a najednou se objevil 1. ledna 1990 na
televizní obrazovce nûkdo, kdo sdûluje pocity lidí, Ïe
na‰e zemû nevzkvétá, nikomu nevadilo, Ïe projev trval
opût témûﬁ hodinu.
JenÏe podobnû jako v socialismu, tak i od roku 1990 se
vyvíjely novoroãní projevy. Opût se zkracovaly. Nyní
máme dva. Jeden v âechách a druh˘ na Slovensku. Ivan
Ga‰paroviã chodil kolem Eura, které se stalo platidlem
na Slovensku s pﬁíchodem nového roku, jako pes kolem
horké ka‰e. Pro jistotu o tom pronesl pouze jednu vûtu.
Co kdyby s tím byly potíÏe. Václav Klaus o pﬁedsednictví
âeska v EU také skoro nemluvil. Upozornil, Ïe vstupujeme
do dvacátého v˘roãí, kdy jsme pﬁe‰li z plánovaného
hospodáﬁství na trÏní ekonomii a Ïe mnozí oãekávali, Ïe
zde nebudou Ïádné problémy. Inu, nevím, jak mnoho lidí
to kromû Václava Klause oãekávalo. Jestli to nebyla
pouze zdravá sebereflexe státníka.
Projev trval i se znûlkami jedenáct minut. Václav Klaus
stál u jakéhosi pultíku pﬁed zavﬁen˘mi dveﬁmi, pﬁed
kter˘mi stály na zemi kvûtiny. Kdyby nûkdo v tu chvíli
vstoupil, tak by porazil vázu, popﬁípadû by zakopl o tuto
dekoraci. Zﬁejmû by to bylo zábavnûj‰í, ale nic takového
se nestalo. Doznûl projev, zatroubily fanfáry, vlk se
naÏral, koza zÛstala celá a protoÏe byl druh˘ den pátek,
mnozí mûli je‰tû den volna.
Ale‰ Bﬁezina
***

Pﬁed ãtyﬁiceti léty…

Eva Rysová v divadelní hře Viliama Klimáčka Horúce létoFoto Yuri Dojč

KdyÏ jsme vybírali s Yurim Dojãem fotku pro toto ãíslo, tak jsme se po chvíli rozhodli pro fotografii, kdy hlavní hrdinka
Anna, kterou hraje Eva Rysová je k objektivu zády. Vyjadﬁuje nejen atmosféru hry Horúce léto 68, ale i dobu pﬁed ãtyﬁiceti
léty. Pﬁesnû pﬁed ãtyﬁiceti léty v lednu 1969 se upálil na Václavském námûstí Jan Palach. Na fotografii hledí stárnoucí Ïena
do tmy, je k nám otoãená zády. Jako kdyby i svûtlo Ïivé pochodnû k ní nemohlo proniknout, pﬁed ní je noc. Noc, o které
Karel Kryl zpívá, Ïe nebude krátká, právû zaãala.
Noc z 20. na 21. srpen 1968 urãila osudy mnoh˘ch, zmûnila jejich Ïivoty a dnes se o této dobû jakoby cudnû mlãí. Pﬁi tom
je to období sv˘m zpÛsobem nesdûlitelné, nepﬁenosné. TûÏko chápou lidi, kteﬁí ode‰li situaci tûch, kteﬁí zÛstali. Na druhou
stranu ti, kteﬁí zÛstali a snaÏili se, jak ﬁíká básník Dylan Thomas nevzdat poklonu tomu braku, chápat Ïe i na druhé stranû
Ïelezné opony jsou zlatá telata, pﬁed kter˘mi je nutné se obãas uklonit a zvednout klobouk.
Nekompromisní rokér hraje po barech hezky do ou‰ka popíjejícím hostÛm. I emigrace dûlá své kompromisy. I emigrace
má svoje tragédie a sebevraÏdy. Úspû‰n˘ ﬁeditel banky je k nepotﬁebû a jeho dcera se stane doktorkou mezi Eskymáky, jako
v písniãce Leonarda Cohena o Eskymákovi na filmovém platnû, kter˘ se chvûl chladem a jeho prsty byly od mrazu modré,
ale tento muÏ byl svobodn˘.
Jistû najdeme zde dal‰í pﬁíbûhy, které se ve hﬁe prolínají. Story faráﬁe, ãi spisovatelky Terezy, která chce sdûlit svÛj pﬁíbûh,
ale ten není dobr˘ ani pro lidi venku ani po návratu pro lidi doma. Je to pﬁíbûh MÀaãkov˘ch dûtí, které odjedou poznávat
Ïivot v Izraeli a prázdninovou brigádu skonãí na univerzitû v Torontu.
Obãas se ãlovûk bouﬁí a ﬁíká si tak to nebylo. To bylo pﬁece jinak. Kle‰tû normalizace se svíraly, ale v tom ãerném roce
1969 tu byla poﬁád nadûje, pﬁestoÏe Husák se rozãiloval, Ïe hranice nejsou korzem. Stále se mohlo volnû cestovat. Trvalo
to aÏ do oné noci 9. ﬁíjna 1969, kdy najednou pﬁestaly platit v‰echny v˘jezdní doloÏky. Od toho okamÏiku se nedalo uniknout
ani prchnout. Noc, která se dá srovnat s nûãím, co bylo pro Nûmce Berlínskou zdí, ãi páteãní noc na pﬁelomu kvûtna a ãervna
v roce 1953, kdy lidi pﬁi‰li o témûﬁ v‰echny peníze pﬁi mûnové reformû.
Také zahraniãní rozhlas pro‰el metamorfózou. Od strnulého Hlasu Ameriky koncem ‰edesát˘ch let do‰lo v období vlády
prezidenta Jamese Cartera k promûnû, kdy lidi dostávali informace díky disidentÛm na druhé stranû, pﬁesto se Hlas Ameriky
témûﬁ nikdy nevûnoval náboÏenské problematice, to zprostﬁedkovávala velmi silnû ru‰ená Svobodná Evropa, která vysílala
evangelické bohosluÏby v nedûli po obûdû mimo jiné s t˘denním zpoÏdûním i z torontského kostela sv. Pavla, ãi z Curychu,
zatímco katolické bohosluÏby se vysílaly pﬁím˘m pﬁenosem, jednou ãesky, po druhé slovensky z Mnichova.
V pﬁí‰tím okamÏiku v‰ak zase souhlasíme a ﬁíkáme si ano pﬁesnû takhle to bylo. Spekulanti, kteﬁí si jezdili pro podporu
do Vídnû, emigrantské sny a touha vrátit se domÛ. Ale kde je domov? Pﬁi tom na stûnû mrká jako reklamní poutaã Evropa,
âeskoslovensko… a zji‰tûní, Ïe není cesta zpátky.
Druh˘ den o divadle znovu pﬁem˘‰líme, zkou‰íme, jak by hra vypadala v rozhlase, ãi ve filmu nebo snad kdyby to byl seriál
povídek… Zajímá nûkoho je‰tû ná‰ osud? Bude se hrát hra na Slovensku ãi v âechách? Budou to hrát emigranti anebo
nûkteré domácí divadlo… Otázky, které v nás klíãí a které nastolil dramatik dr. Viliam Klimáãek, se pokusíme odpovûdût
v pﬁí‰tím ãísle. Pouze pokusíme, protoÏe odpovûdi nejsou jednoduché a nûkdy snad ani nejsou…
Ale‰ Bﬁezina
***
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Leto‰ní Hod boÏí vánoãní se mi právû
nepovedl. Na ·tûdr˘ veãer jsem
absolvoval (jeden z mála zbyl˘ch
nemotorizovan˘ch obyvatel Kanady) dvû
pû‰í cesty na poboÏnost po
neproházen˘ch chodnících. Tálo,
hromádky ztvrdlého snûhu a rybníãky
‰pinavé vody se spravedlivû stﬁídaly a já
si dvakrát naplnil své sváteãní polobotky.
Na BoÏí hod se ve mnû je‰tû zalíbilo
zbûsilému virovi a kolem jedenácté jsem

se rozhodoval, jest-li má cenu se prát o
dal‰ích pár t˘dnÛ Ïivota nebo se prostû
nechat uná‰et pokojn˘mi vodami do
pomoﬁí zapomnûní. Pﬁiznávám se, Ïe ty
pokojné vody se mi zamlouvaly víc - kdyÏ
vám je pûtaosmdesát, máte právo dát si
zahrát venkovskou kapelou ‘Dosti jsem
pracoval pro tebe, ãlovûãe...’
A v tom zadrnãel telefon: pﬁítel Jiﬁí ·koda
(v˘znamn˘ ãlen torontského Nového
divadla, kter˘ ten den dovr‰il ‰edesát pût

S hlubok˘m zármutkem v srdci oznamujeme, Ïe nám zemﬁela
maminka (nedavno zesnulého ing. Václava Kuchaﬁe), babiãka,
prababiãka, paní

MARIE PLECITÁ
10 ﬁíjna 2008 v poÏehnaném vûku 96 let, která byla na‰im vzorem s
pozitivním my‰lením a dobr˘m srdcem.
Dagmar

Michal, Jana, Klara
vnouãata

dcera

Eva
snacha

Sabrina, Alexa, Luke,
Tristan a Nicholas
pravnouãata

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: V
bﬁeznu.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: V bﬁeznu.
Montreal: Kostel sv. Ignáce z Loyoly, 4455
West Broadway NejbliÏ‰í bohosluÏby: V
bﬁeznu.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

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

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 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
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let svého Ïivota) volal popﬁát vesel˘ Nov˘
rok a pak sklesle dodal “Zemﬁela Milu‰ka
Beckerová. Za hodinu má pohﬁeb. Z
divadla jsme tu jen dva, Ivan Rázl a já.”
Pak se zaãal rozvíjet film toho mála, co
jsem o Milu‰ce vûdûl.
Kﬁivka Milu‰ãina Ïivota se poprvé stﬁetla
s masivní linií sovûtské mocenské politiky
5. kvûtna 1945 (den, kdy se Milu‰ka v
Praze narodila). Tehdy národy
Sovûtského svazu mûly dÛvod b˘t hrdy
na obûti, které pﬁinesly pro poráÏku
nacismu. BohuÏel, jejich vÛdci - zﬁejmû na
úrovni jeskynních násilníkÛ - mûli jiné
plány.
V srpnu 1968 se kﬁivka Milu‰ãina Ïivota
se sovûtskou linií stﬁetla po druhé: nezvaní
hosté údajnû pﬁátelsk˘ch armád nav‰tívili
âeskoslovensko (nepochybnû jedna z
nejstupidnûj‰ích politick˘ch akcí
kremelsk˘ch vládcÛ, kteﬁí - jako vût‰ina
samozvancÛ, byli pﬁesvûdãeni, Ïe dûjiny
musí poslouchat toho, kdo má dost tankÛ).
Milu‰ka s tisíci dal‰ích opustila svou vlast.
A byli to lidé, jak˘ch se Ïádná zemû
nemÛÏe beztrestnû vzdát. Tisíce
profesionálních lidí, desítky hercÛ,
hudebníkÛ, umûlcÛ... 14. bﬁezna 1970
skupina tûchto lidí (vãetnû Milu‰ky, Ferdy
âulíka, Bohou‰e Mácy, Adolfa Tomana)
pﬁetvoﬁila torontskou krajanskou scénu v
Nové divadlo. (O ‰est rokÛ pozdûji bylo ve
Vancouveru zaloÏeno divadlo Za rohem.)
Prvním pﬁedstavením byla Lucerna.
Dvacet pût rokÛ pozdûji o tomto
pﬁedstavení Pavel Král napsal: “Lucernou
(divadlo) rozpoutalo pûtadvacetiletou
etapu úspûchÛ, poráÏek, oslav i
zatracení...” Etapu? Skoro bych to nazval
orgií: Léto, Manon Lescaut, Zdrav˘
nemocn˘, Deset mal˘ch ãernou‰kÛ, Mûsíc
nad ﬁekou, Antigona, Ze Ïivota hmyzu,
Îebrácká opera, VernisáÏ, Bílá nemoc,
Mary‰a, Revizor, Vánoãní m‰e, Hrátky s
ãertem, Îenitba... K dne‰nímu dni Nové
divadlo provedlo na 150 her a dvû
premiéry: ·kvoreckého Host do domu a
Havlovo Pokou‰ení. Renesance skoro
athénská, za níÏ ti, kteﬁí stáli blízko nebo
jen na pﬁedstavení pﬁi‰li, mají dÛvod b˘t
do smrti vdûãni.
Ale vraÈme se k 14. bﬁeznu 1970 a k
Milu‰ce Beckerové. Myslím, Ïe tehdy
kolovala verze, Ïe Milu‰ka mûla s
utvoﬁením Nového divadla nûco
spoleãného. A nebylo by divu. A nejen
ona. âlenkami divadla se stala i ﬁada
jin˘ch mlad˘ch Ïen, krásn˘ch, v plném
rozpuku Ïenství. Romantické impulsy
poletovaly sálem, oãi hrály svou dávnou
zrádnou hru. Milu‰ka popletla hlavu
nejednomu herci. Ani reÏisér nebyl imunní.
Vím, Ïe vystoupila v celé ﬁadû her. Já
jsem ji nejblíÏe poznal v Manon Lescaut.
Hrál jsem jejího str˘ãka. Okouzloval mne
její pevn˘ alt, její svádivé oãi, její zemit˘
klid. Pozdûji jsme ztratili kontakt. Sly‰el
jsem, Ïe se vdala a se sv˘m manÏelem,
Janem Kulhánkem, mûli dceru ·tûpánku.
A ·tûpánka - s dal‰ími 25 dûtmi vystoupila
ve hﬁe SÛl nad zlato v reÏii Jitky RÛÏiãkové.
Sbohem, Milu‰ko. A dík!
Josef âermák
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
12. 1. 2009 v 03:20
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
29. 1. 2009
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Czech &Slovak Institutions

Kalendáﬁ

Sokol Toronto zve na leto‰ní ma‰karní bál

18.1. (ne) 17:00
Iain Scott
audiovizuální program Rusalka
Nokturna ve mûstû
Kostel sv. Václava
***
24.1. (so) 19:00
·ibﬁinky - ma‰karní ples
Hala kostela sv. Václava
***
7.2. (so) 19:00
Zabíjaãka
TV Slovensk˘ svet
Hala kostola sv. Cyrila a Metoda Mississauga
***
19.2. (ãt) 12:00
Free Concert Series - Czech Program
Young artists of the Canadian Opera
Company Ensemble Studio present a
program of Czech arias and art songs in the
Richard Bradshaw Amphitheatre at the Four
Seasons Centre for the Performing Arts.
***
19.2. (ãt) 19:30
Zemlínského smyãcov˘ kvartet
Nokturna ve mûstû
Kostel sv. Václava
***

·IB¤INKY 2009
téma: Z pohádky do pohádky

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

24. ledna 2009 v 19:00
v hale kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave., Toronto
Lístky si lze zajistit

u Kamily: 416/663-2382 nebo u Hanky: 905/838-2541

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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Entertainment

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

Toxique dob˘vají Brusel
baletem
Zatímco Evropa a její rÛzné komise
pﬁijíÏdûjí do Prahy, hudbu kapely Toxique
zaãínají objevovat v Bruselu.
David Sonnenbluck, umûleck˘ ﬁeditel
Bruselského baletu (www.brussels
ballet.com), se stal fanou‰kem Toxique

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

January 15, 2009

70 let od smrti Karla âapka
Právû pﬁed 70 lety, 25. 12. 1938, zemﬁel ve
vûku 48 let spisovatel Karel âapek, autor
ﬁady znám˘ch románÛ (Krakatit, Válka s
mloky, Bílá nemoc aj.) a divadelních her (RUR,
Vûc Makropulos aj.) Jako pﬁipomínku k v˘roãí
pﬁipojuji âapkovu úvahu o povinné vojenské
sluÏbû:
„Kdyby byl vydán zákon zapovídající ‰íﬁit a
vyznávat jakékoliv náboÏenství nebo mravní
pﬁesvûdãení, které se nehodí do kasáren, byl
by to sice divn˘ zákon, ale jeho uÏití by mûlo
aspoÀ hlavu a patu. Ale není Ïádného
takového zákona; je jenom obãanská ústava,

která zaruãuje svobodu víry, a vojenská
disciplina, která ji podle potﬁeby zru‰uje. Zde
je diskrepance - a ne pouze teoretická;
odná‰ejí si ji jednotlivci, kteﬁí v tomto vlaÏném
svûtû mají odvahu k náboÏenskému martyriu.
Slu‰elo by se tento nesoulad nûjak právnû
ﬁe‰it - a nenechávat jej na svûdomí vojensk˘m
pánÛm, kter˘m opravdu není tﬁeba pﬁidávat
nepopulárnosti takovou pﬁíli‰ kasárenskou
justicí.“ (Z ãlánku „To se ner˘muje“,
publikovaného z Lidov˘ch novinách dne 6.
12. 1931)
Zapsal: L. Müller
***

Prof. Iain Scott - Rusalka

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

Nokturna v mûstû vstupují do druhé
poloviny leto‰ního cyklu. 18. ledna 2009
v 17 hodin v hale kostela sv. Václava
znám˘ odborník na operu, profesor Iain
Scott bude pﬁedná‰et o nejznámûj‰í
opeﬁe Antonína Dvoﬁáka Rusalka.
Rusalka byla napsána Dvoﬁákem v roce
a vybral si pût skladeb z jejich 1900 na libreto A. Kvapila, podle povídek
stejnojmenné desky do svého taneãního BoÏeny Nûmcové a Karla Jaromíra
pﬁedstavení nazvaného Barbie.
V Centre Culturel de Woluwe St. Pierre v
Bruselu doprovází vystoupení taneãníkÛ
skladby Two Sides, Remember, Naked
Sculpture, F* Business a Telephone.
Jednotlivá pﬁedstavení se konala 29.
prosince 2008 a 31. prosince 2008. Dal‰í
pﬁíleÏitosti pro náv‰tûvu baletní show
budou 13. ledna 2009 a 14. ledna 2009.
David Sonnenbluck je také znám z
pﬁedchozího pÛsobení taneãníka a
choreografa baletního seskupení Béjart
Ballet svûtoznámého Maurice Béjarta
(www.bejart.ch).
Tím v‰ak aktivity formace Toxique s
charizmatickou zpûvaãkou Klárou
Vytiskovou zdaleka nekonãí. Na jaﬁe
pojedou turné po ãesk˘ch a moravsk˘ch
mûstech, jejich hudba provází i hrdiny
filmu SnûÏenky a machﬁi 2, pﬁipravují se
i na slibované hudební v˘lety za hranice
na‰í zemû…
Knížka
Iana
a
Vladyany
Johana Turnerová - Praha Krykorkových bude k dostání na
tomto audio-visuálním programu.
***

Hudobno-poetické
skvosty

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

Bûhem prosince jsme mûli moÏnost vidût
dvakrát koláÏ hudby a slova, kterou
pﬁipravila Oºga Turkoková. V polovinû
prosince to bylo Interview s Eugenom
SuchoÀom k poctû stého narození
slovenského skladatele. Podle námûtu
Danici ·tilihové-SuchoÀové hráli Kataríny
Homolová a SuchoÀÛv vnuk Richard
·tilicha. O ãtrnáct dnÛ pozdûji jsme se
vrátili do tajemství Vánoc. ¤ada zpûvákÛ
nám pﬁiblíÏila je‰tû jednou vánoãní melodie.
Na snímku jsou dûvãata Îilovy a Fryntovy.

Erbena. Premiéru mûla v Národním
divadle v Praze 31. bﬁezna 1901 pod
taktovkou Karla Kovaﬁovice. Od té doby
je to jedna z nejãastûji hran˘ch oper na
scénách ãesk˘ch a slovensk˘ch divadel.
Jinak je tomu ve svûtû, kde aÏ v
posledních patnácti letech dávají tuto
pohádkovû krásnou operu na jevi‰tích
ãastûji. Shodou okolností bude opût
uvedena v newyorské Metropolitní opeﬁe
v bﬁeznu 2009 pod taktovkou známého
ãeského dirigenta Jiﬁího Bûlohlávka.
V Torontu se Rusalka nikdy nedávala,
ale bude mít premiéru 31. ledna 2009 a
bude následovat deset pﬁedstavení v
novém Four Season Centru na University
Avenue.
18. ledna se Vám nask˘tá v˘borná
pﬁíleÏitost dovûdût se zajímavosti o
Antonínu Dvoﬁákovi a poslechnout si
dÛleÏité hudební ãásti z Rusalky, protoÏe
prof. Scott je skuteãnû v˘born˘ ﬁeãník
(mnozí si ho pamatujete z pﬁedná‰ky
Mozart a jeho PraÏané). Mimo to si
mÛÏete popovídat s pﬁáteli v pﬁíjemném
prostﬁedí kostela sv. Václava u ãesk˘ch
jídel a nápojÛ.
Dal‰í Nokturno v kostele sv. Václava je
19. února 2009 - Zemlínského kvartet
(dﬁíve Penquin kvartet ) z Prahy.
Pﬁijìte a nebudete litovat!
Milo‰ Krajn˘
***—
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Letadlo s Vesnou v 70. letech
pr˘ sestﬁelili âe‰i
Praha-právo (DPA, âTK)-Jugoslávské
letadlo, které se v lednu 1972 zﬁítilo poblíÏ
severoãeské Srbské Kamenice a v nûmÏ se
jako zázrakem zachránila jen letu‰ka Vesna
Vuloviãová, zﬁejmû omylem sestﬁelilo ãs.
vojenské letectvo.
Aby se tragick˘ incident utajil, vymyslely si
ãs. úﬁady jako kamufláÏ, Ïe na palubû
vybuchla bomba nastraÏená chorvatsk˘mi
usta‰ovci. Vypl˘vá to z informací, jeÏ získala
pﬁi svém pátrání poboãka nûmeckého
veﬁejnoprávního rozhlasu ARD v Praze a
ãesk˘ novináﬁ Pavel Theiner. âs. vy‰etﬁovací
komise tehdy pﬁípad uzavﬁela s tím, Ïe se
dopravní letadlo typu DC-9 jugoslávské
letecké spoleãnosti JAT, jeÏ se zﬁítilo 26.
ledna 1972 nedaleko hranic tehdej‰í NDR
rozlomilo ve v˘‰ce 10 160 metrÛ.
Pád z této údajné v˘‰ky jako jediná z 28 lidí
na palubû pﬁeÏila srbská letu‰ka Vuloviãová.
Její jméno bylo na základû této zprávy
zapsáno do Guinnessovy knihy rekordÛ za
„pﬁeÏití nejhlub‰ího pádu“.
„Co bylo tehdy celosvûtovû oslavováno
jako zázrak, nebylo vlastnû nic jiného neÏ
podvod tajné sluÏby,“ uvádí nyní praÏsk˘
zpravodaj ARD Peter Hornung-Andersen.
Ve skuteãnosti se podle nûj letadlo rozlomilo
jen pár set metrÛ nad zemí.
To, Ïe Vuloviãová pﬁeÏila, proto nebylo tak
pozoruhodné, jak se dosud má za to. Tento
fakt je jednoznaãnû doloÏiteln˘ na základû
prozkouman˘ch tajn˘ch spisÛ, uvádí
korespondent. V˘mysl pádu z rekordní v˘‰ky
mûl zastﬁít celou blamáÏ, uvedl.
„Je pozoruhodné, Ïe se Státní bezpeãnosti
komunistického âeskoslovenska podaﬁilo
tento dobrodruÏn˘ pﬁíbûh roz‰íﬁit po celém
svûtû, aniÏ by dokonce i na západû kdokoli
fundovanû zpochybnil prÛbûh zﬁícení.
Mnohokrát se aÏ donedávna objevovaly
pokusy vûdecky vysvûtlit pﬁeÏití letu‰ky,“
ﬁekl DPA zpravodaj.
AÏ s velk˘m odstupem za Vuloviãovou je v
Guinnessovû knize rekordÛ uvádûn sovûtsk˘
poruãík Michail ·isov, jenÏ v lednu 1942
vypadl ze zasaÏeného bombardéru. Pád z
v˘‰ky 6505 metrÛ na svah pﬁeÏil se zlomenou
pánví a poranûnou páteﬁí. V lednu 1943
vyskoãil ze sestﬁeleného letadla bez padáku
serÏant americké armády Alan Magee.
Pád z v˘‰ky 6 km zbrzdila prosklená stﬁecha
nádraÏí ve francouzském St. Nazaire.
SerÏant se tûÏce zranil, ale o Ïivot nepﬁi‰el.
S DC-9 toho dne pÛvodnû mûla letût jiná
Vesna, ale kdosi v dispeãinku jména spletl a
smûnu na palubû DC-9 na trase
Stockholm-KodaÀ-Záhﬁeb-Bûlehrad dostala
Vuloviãová.
Pﬁípad je podle mluvãí Úﬁadu pro civilní
letectví Jitky Ungerové ãast˘m námûtem
spekulací. Odborníci úﬁadu se k tomu odmítají
vyjadﬁovat, ﬁekla vãera âTK v reakci na
informace ARD.

5

To, Ïe letadlo zasáhla ãs. protivzdu‰ná V˘sledkem vãerej‰ího jednání je také
obrana, psal západní tisk uÏ v roce 1972 a uspí‰ení lidoveckého sjezdu ze záﬁí uÏ na
dával do souvilosti s pﬁíletem BreÏnûva.
ãerven.
***
Nejdﬁíve zasedlo pﬁedsednictvo KDU-

10. 1. 2009

âSL a zru‰ilo své tûsné úterní rozhodnutí,

Rusko pﬁipraveno pustit plyn Ïe Kalousek má b˘t odvolán. âunek
Praha-právo-Ukrajina souhlasí s rusk˘mi
pozorovateli transportu plynu na svém území,
ﬁekl v pátek veãer v Kyjevû ãesk˘ premiér a
‰éf Rady EU Mirek Topolánek. Ruská strana
podle nûj zase souhlasí s ukrajinsk˘mi
pozorovateli na sv˘ch zaﬁízeních a je
pﬁipravena po umístûní pozorovací mise
zahájit dodávky, které ustaly kvÛli sporu obou
zemí ohlednû plateb za plyn.
„Ukrajinská strana je pﬁipravena akceptovat
tuto dohodu a reciproãní v˘mûnu a podobn˘
pﬁíslib mám od ruské strany,“ ﬁekl ãesk˘
premiér.
„Nyní se uÏ ﬁe‰í - a to není moje role - pouze
technické problémy nábûhu celého systému,“
dodal Topolánek.
To znamená, Ïe v˘raznû stoupla ‰ance na
obnovení dodávek ruského plynu pﬁes
Ukrajinu do Evropy.
Topolánek v Kyjevû jednal mimo jiné s
prezidentem Viktorem Ju‰ãenkem a
premiérkou Julijí Tymo‰enkovou. Pozdûji
odletûl do Moskvy, kde ho ãeká schÛzka s
premiérem Putinem.
Ju‰ãenko podle své tiskové sluÏby na
schÛzce s Topolánkem trval na tom, Ïe
Ukrajina splnila v‰e potﬁebné k zaji‰tûní
tranzitu. „Ukrajina neukradla ani kubík plynu,“
dodal prezident.
Rozmístûní monitorovací mise na v‰ech
dÛleÏit˘ch místech toku ruského plynu na
území Ruska Topolánek uÏ ve ãtvrtek s
Putinem pﬁedjednal telefonicky a shodli se na
podmínkách.
Putin souhlasil, Ïe v misi budou kromû
pﬁedstavitele ruského plynárenského
monopolu Gazprom, Evropské komise a
energetick˘ch spoleãností z EU i experti
ukrajinské státní energetické spoleãnosti
Naftogaz.
***

Lidovci nezklamali,
z vlády nemá odejít Kalousek
ani âunek
Praha-právo-Oldﬁich Danda Petr Jani‰Hrozbu rozdûlení KDU-âSL vãera
zaÏehnalo ‰ir‰í vedení této strany. Po
dramatick˘ch vyjádﬁeních horké hlavy
ponûkud vychladly. Svár prozatím konãí
po lidovecku - kufry ve vládû nikdo nebalí,
ale napûtí zÛstává. ·éf Jiﬁí âunek ustoupil
ze svého zámûru nechat odvolat ministra
financí Miroslava Kalouska. Donutil ho k
tomu nejen odpor premiéra Mirka
Topolánka, kter˘ za Kalouskem stojí, ale
i tlak lidovcÛ z krajÛ.
·piãky KDU-âSL pﬁedpokládají, Ïe z
vlády neodejde nikdo z nich, nicménû
Topolánek jiÏ nûkolikrát naznaãil, Ïe
navzdory tomu by mohl kvÛli rozvratu na
ministerstvu pro místní rozvoj odvolat
âunka.

Od Jana Rotbauera - autorem akademický malíř Jaroslav Rotbauer

pﬁiznal, Ïe zmûnu navrhl sám. Kalousek
to komentoval jízlivû: „My‰lenkové
pochody pﬁedsednictva jsou na mou
prostou mysl velmi sofistikované.
Nepochopil jsem v úter˘, proã mû chtûjí
odvolat, a zrovna tak jsem nepochopil,
proã si to za tﬁi dny rozmysleli.“ Vzápûtí se
zmûnou rozhodnutí souhlasil celostátní
v˘bor a pﬁijal i nápad pﬁedsednictva ustavit
ãtyﬁãlenn˘ t˘m pro jednání s premiérem.
âunek vy‰el z faktu, Ïe stranické buÀky
Ïádají zachování v‰ech pûti lidoveck˘ch
ministrÛ. Jihoãe‰i se zastali Kalouska a
navíc Ïádali âunkovu hlavu.
V t˘mu jsou vedle âunka a prvního
místopﬁedsedy Romana Línka i ‰éfové
poslaneckého a senátního klubu strany
Pavel Severa a Rostislav Slavotínek.
âunek zapochyboval, Ïe u Topolánka
uspûje se zachováním v‰ech lidoveck˘ch
ministrÛ. Celostátní konference v‰ak v
tomto bodû vyjednavaãÛm nechala volnou
ruku.
***

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

Tel.:416/698-2090
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Mluvãí KSâM odstoupil kvÛli
antisemitské minulosti

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

6,18 CDN $
16,18 Kã
1,66 CDN $
0,60 EURO
1,21 CDN $
0,83 US $

Universal Currency Converter - 6. 1. 2009

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 6. 1. 2009

16,37 Kã
26,50 Kã
19,56 Kã

Praha-právo (trj)-Mluvãí KSâM Josef Tomá‰
rezignoval na svÛj post, a to s okamÏitou
platností.
Neãekal na projednání v orgánech KSâM,
jak o tom je‰tû do vãerej‰ka mluvili
pﬁedstavitelé této strany.
Tomá‰ doplatil na svou antisemitskou
minulost. Poãátkem devadesát˘ch let ﬁídil
T˘deník Politika a za ãlánky, které v nûm
publikoval, byl odsouzen k podmínûnému
trestu za hanobení národa, rasy, pﬁesvûdãení
a podnûcování k národnostní a rasové
nesná‰enlivosti.
Publikoval mimo jiné údajn˘ seznam sto
padesáti „ÎidÛ a Ïidovsk˘ch mí‰encÛ v
souãasné kultuﬁe âeské republice“.
Mluvãí rezignoval t˘den poté, co na jeho
minulé antisemitské vystupování upozornilo
Právo a nûkterá dal‰í média a ‰éf komunistÛ
Vojtûch Filip se ho zastal.
„V souvislosti s publicitou, která je v
souãasnosti proti mnû vedena ve sdûlovacích
prostﬁedcích, rezignuji na post tiskového
mluvãího ÚV KSâM. ProtoÏe tato publicita
po‰kozuje nejen mû, ale i mé blízké pﬁátele,
jejich rodiny a pﬁedev‰ím KSâM, rozhodl jsem
se rezignovat na funkci tiskového mluvãího
ÚV KSâM, a to s platností ihned,“ uvedl
Tomá‰ v prohlá‰ení zaslaném Právu.
***
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Husáka osadia nevedno kedy
DÚBRAVKA-sme/ (sita, lut) Pamätnú tabuºu
Gustávovi Husákovi na budovu Miestneho
úradu v Dúbravke stále neosadili. Podºa

âeská a slovenská televize
na internetu!

hovorkyne úradu Lucie Balajovej sa
konkrétny dátum osadenia kritizovanej
tabule rodákovi z tejto mestskej ãasti e‰te
urãiÈ nepodarilo.
„Boli sviatky, nerobilo sa. Tabuºa sa tieÏ
nerie‰ila. Budeme o tom vãas informovaÈ,”
povedala Balajová. Pamätnú tabuºu pritom
mali osadiÈ e‰te v polovici decembra.
Zastupiteºstvo v decembri rozhodlo, Ïe
tabuºa b˘valému prezidentovi âSSR bude
v krátkom ãase in‰talovaná na miestnom
úrade. Návrh inicioval tajomník ústredného
v˘boru komunistickej strany Jozef Artim,
ktor˘ na‰iel podporu na miestnom
zastupiteºstve. Z 20 prítomn˘ch hlasovali
proti návrhu len dvaja poslanci z SDKÚ a
‰tyria sa zdrÏali. Poslanci z KDH nesúhlasili
s jej umiestnen˘m na stenu úradu.
Proti osadeniu vznikla petiãná akcia na
internete, ktorá vyz˘va dúbravské miestne
zastupiteºstvo, aby svoje rozhodnutie
prehodnotilo. Nesúhlasne zareagovali aj
viacerí historici, politici ãi zástupcovia cirkví.
„Patrí medzi kontroverzné postavy, ktoré
sa aktívne angaÏovali v nastoºovaní
totalitného komunistického reÏimu.
OslavovaÈ takéto osoby prostredníctvom
pamätn˘ch tabúº nie je správna cesta,”
povedal ‰éf Ústavu pamäti národa Ivan
Petransk˘.
Na otázku, ãi sa v súãasnosti zvaÏuje
prehodnotenie miesta pre danú tabuºu,
odpovedala hovorkyÀa záporne. „Bude to
na miestnom úrade, tak o tom rozhodli
poslanci,” kon‰tatovala. Ak by totiÏ mestská
ãasÈ chcela predsa len osadiÈ pamätnú
tabuºu na inom mieste, museli by to v
prvom rade odsúhlasiÈ poslanci. Podºa
Balajovej sa zatiaº neplánuje v súvislosti s
touto otázkou zvolaÈ zastupiteºstvo, a to
ani mimoriadne.
***

Zelení chtûjí vystﬁídat
ministryni Stehlíkovou
Kocábem

Praha-idnes-Jednání republikové rady
Strany zelen˘ch pﬁineslo pﬁekvapení.
Zelení odhlasovali, aby ministryni pro
lidská práva DÏamilu Stehlíkovou ve vládû
vystﬁídal hudebník Michael Kocáb. ·éf
zelen˘ch Bursík se zároveÀ postavil
premiérovi Topolánkovi, trvá na odvolání
ministrÛ ostatních koaliãních stran.
BursíkÛv návrh následnû rada
hlasováním v pomûru 21 ku 6 potvrdila.
Tﬁi její ãlenové se hlasování zdrÏeli.
Martin Bursík pak návrh jmenování
Kocába ministrem pro lidská práva
zveﬁejnil na tiskové konferenci. Michael
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Kocáb, kter˘ pﬁedtím pﬁi‰el na zasedání
rady, se ze setkání s médii omluvil. Má
pr˘ vysoké horeãky.
Vedení zelen˘ch poãítalo s v˘mûnou
své ministrynû jako se souãástí ‰ir‰í vládní
obmûny. Premiér Mirek Topolánek aÏ do
dne‰ka poÏadoval odchod ‰éfa lidovcÛ
Jiﬁího âunka z postu ministra pro místní
rozvoj. Dnes ale pﬁedseda vlády pﬁipustil,
Ïe by se vÛbec Ïádné v˘mûny ministrÛ
konat nemusely.
Martina Bursíka, kter˘ s v˘mûnou
ministrÛ poãítal, to rozhoﬁãilo.
“Republiková rada vyjadﬁuje znepokojení
nad v˘roky premiéra Mirka Topolánka,
Ïe pro nûj rekonstrukce vlády není
aktuální prioritou,” ﬁekl po schÛzi
zelen˘ch.
Bursík pﬁipomnûl, Ïe sám Topolánek
pﬁed t˘dnem v˘mûnu ministrÛ avizoval a
dal zelen˘m ãas, aÈ ji projednají.
“PovaÏujeme ze projev nesolidnosti a
slabosti, Ïe nám nyní vzkazuje pﬁes
média, Ïe uÏ na zmûnách netrvá,” ﬁekl
Bursík.
***

Po prepoãítavaní zaãalo
zaokrúhºovanie
BRATISLAVA-sme/Zdenka ZajíãkováNiektoré predajne okrem prepoãítania cien z
korún na eurá uÏ ceny aj prispôsobovali.
Obchodníci si tak chcú uºahãiÈ vydávanie
drobn˘ch euromincí, ãi sa snaÏia vytvoriÈ
prirodzenej‰ie ceny. Okrúhle euroceny
nájdete napríklad v predajni mlieãnych
produktov a cukroviniek v trÏnici na Trnavskom
m˘te v Bratislave. V tejto predajni stojí
ãokoládov˘ banán 30 centov (9,04 koruny) a
mlieãna ãokoláda jedno euro (30,12 koruny).
Na otázku, ãi ceny zaokrúhºovali na celé eurá
ãi desiatky centov, sa zamestnankyÀa
predajne odvolala na pokladnicu: „Ceny takto
prerátal program. S cenami sme i‰li dole,
napríklad mlieko zlacnelo z 22 na 21 korún na
liter.“ Za liter mlieka tu zaplatíte 70 centov,
teda 21 korún.
Pri prepoãte pôvodnej ceny 22 korún v‰ak
vyjde neokrúhlych 0,73 eura. ·ikovná
pokladnica v predajni zaokrúhlila cenu nadol
- v prospech zákazníka, tak ako káÏe zákon o
eure, teda na 70 centov. Tie prepoãítala späÈ
na koruny - teda na 21,09 koruny. V˘sledkom
je zlacnenie litra mlieka o korunu.
Zaokrúhºovanie cien v eurách zlacnelo aj
lístky v Ïilinskej mestskej hromadnej doprave.
Podºa pôvodnej ceny by lístok za 35 korún
mal stáÈ po novom 1,16 eura, ale v súãasnosti
zaÀ zaplatíte jedno euro - teda 30 korún.
***

I letos jsme dostali řadu humorných blahopřání k Novému roku.
Některá z nich otiskujeme. Toto je od Jiřího Gruntoráda.
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Odpovûì Josefu âermákovi
Zdá se, Ïe politická korektnost jako nebezpeãná
nakaÏlivá civilizaãní choroba napadá i nás,
místní rodáky ãesk˘ch luhÛ a hájÛ o ãemÏ pokud jsem to správnû pochopil - svûdãí i
ãlánek dr. Josefa âermáka Obama na str. 8 a 9
v Satellite z 20. listopadu 2008. Je zajisté na
místû, Ïe redaktor poskytuje mnoho místa ve
sv˘ch novinách váÏen˘m názorÛm v‰ech barev,
proto i já stejn˘m právem trochu doufám, Ïe
otiskne i odpovûdi/názor mÛj, i kdyÏ s ním
nebude souhlasit.
Ale k vûci. K poznatkÛm nebo závûrÛm k
nimÏ jsem vinou sv˘ch vandrÛ po zemûkouli
dospûl, patﬁí i sílící pﬁesvûdãení, Ïe americk˘
sen skonãil. A nenacházím velkou vinu u
dosluhujícího prezidenta ponûvadÏ vím, Ïe
zdûdil neutû‰enou situaci t˘kající se vnitﬁní
bezpeãnosti, po pﬁedchozí administrativû s
morálnû zatíÏen˘m prezidentem. Tûm co
nemûli nikdy nic spoleãného s bezpeãností
zemû, národa a jejím zaji‰Èováním pro blaho i
pﬁeÏiti celého demokratického svûta, musím
uvést nûkolik ménû viditeln˘ch a
zapamatovateln˘ch skuteãností. Je to
pﬁedev‰ím finanãní ji‰tûní ideového i
ekonomického systému zakládajícího se na
specifick˘ch doktrínách vytvoﬁen˘ch
mocensk˘mi skupinami nejvlivnûj‰ích lidi v
minulosti pﬁi zakládání státu. Takové ji‰tûní je
znaãné komplikované a v prÛbûhu existence a
rÛstu USA vyÏadovalo i bezpodmíneãnou
spolupráci vlád v‰ech zemí jejichÏ ideové
doktríny byly souhlasné s americkou. Ale k
meritu vûci a po poﬁádku.
Urãité sily ve svûtû, které je neradno
identifikovat, umoÏnily obnovu totality pomoci
kosmetické úpravy (investic a jin˘ch
ekonomick˘ch stimulÛ a takto vytvoﬁily
(programovû?) situaci podobnou otevﬁení
Pandoﬁiny skﬁíÀky. Tomuto stavu pﬁedcházela
dlouhodobá infiltrace bezpeãnostních systémÛ
svobodn˘ch zemi dobﬁe maskovan˘mi agenty
totality, coÏ znamenalo jejich postupnou
zranitelnost a relativizaci hodnot hlavnû
morálních. Tento trend na pﬁelomu milénia se
dnes aÏ brutálnû projevuje v Ïivotû a cítûní

Press
obyvatel té ãasti svûta, která byla donedávna
celkem imunní vÛãi hrozbám totality. Mam-li
byt ve vyjadﬁování jasnûj‰í, tak tedy - ãekají
nás hodnû aÏ pﬁespﬁíli‰ zajímavé ãasy, pﬁipravte
se laskavû na Nov˘ svûtov˘ poﬁádek. Srdeãnû
rád bych se m˘lil, ale to by se musel stát
zázrak, Teì jiÏ k Obamovi: Myslitele, Ïe USA
(i zbytek planety) jsou mentálnû pﬁipraveni na
afro-amerického nebo dámského prezidenta?
Jestli ano, tak to je va‰e zboÏné pﬁání. Já se
domnívám, Ïe kdyÏ supervelmoc je ve víru
bezprecedentních problémÛ a lidé si pﬁejí prostû
zmûnu, je ponûkud nerealistické ji oãekávat od
kohokoli, ponûvadÏ zmûna (aspoÀ k lep‰ímu
jak tomu kaÏd˘ rozumí) se prostû nedá
oãekávat, není prostû ve hvûzdách. A v takové
situaci by osoba prezidenta mûla byt
konzervativní reprezentativní ve stylu
Winstona Churchilla. Vedení republikánÛ
zﬁejmû pod tíhou okolnosti neprezentovalo
strategii vedoucí k vítûzství, n˘brÏ se rozhodlo
- neutrpût v˘hru. Dát ‰anci protivníkovi a
ov‰em spolupracovat. To co Obama slíbil v
pﬁedvolební kampani, se nedá splnit a voliãi
budou po hlavním vûtraní v baráku na
Pennsylvania Ave. sledovat s protáhl˘mi
obliãeji, jak Obama nebo jeho mluvãí budou
zdÛvodÀovat a okecávat nutné problémy a
jeho popularita bude podle toho klesat.
Pamatuji si na popÛlnoãní TV poﬁad v nûmÏ
zaznûla sarkastická otázka: Oni (kandidáti) se
opravdu váÏnû ucházejí o ten job? - a
mnohoznaãné zasmání. Americky dluh uÏ pﬁed
ãasem dosahoval ke kritické mezi na coÏ
upozornil Allan Greenspan neÏ s tím pra‰til.
Nicménû roste dál, co se tedy dá v tom novém
svûtovém poﬁádku s Obamou ãekat? Vycházeje
ze souãasného stavu a trendu americké
zahraniãní i vnitﬁní politiky, ekonomie
pokraãujícího morálního rozvratu a sympatii
ve svûte, to v nejlep‰ím scénáﬁi vypadá na
pokles USA z pozice jediné ‰tûdré
supervelmoci na b˘valou supervelmoc s
povinn˘m respektem vÛãi dal‰í nejménû jedné
velmoci, Nejhor‰í scenário vypadá stra‰idelnûji
aÏ hrÛzostra‰nû. A proã ne?
Jiﬁí Peterka - Toronto
***
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Cell Phone Numbers Go Public this month - Confirmed by Telus
You might want to know this about the Do Not Call list. This is from an employee at
Telus...just wanted everyone to have a heads up !! Cell Phone Numbers Go Public this
month.
REMINDER .... All cell phone numbers are being released to telemarketing
Companies and you will start to receive sale calls.
YOU WILL BE CHARGED FOR THESE CALLS
To prevent this, call the following number from your cell phone: 1-866-580-3625 or 1-888382-1222.
It is the National DO NOT CALL list. It will only take a minute of your time.
It blocks your number for five (5) years. You must call from the cell phone
Number you want to have blocked. You cannot call from a different phone number.
Or you can do it online at www.lnnte-dncl.gc.ca <http://www.lnnte-dncl.gc.ca/>
HELP OTHERS BY PASSING THIS ON TO ALL YOUR FRIENDS.. It takes about 20
seconds

Točený Prazdroj a Czechvar
v západním Torontu!
Evropská i
kanadská
kuchynû!
Vyhﬁívané
venkovní
patio!
20 toãen˘ch
domácích i
dovezen˘ch
piv!

Large
Screen DLP
Satellite TV
Sport
Wing
Nights
(Sun.Mon.Wed.)
Karaoke
(Fridays)
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Není to uÏ slu‰né - tak Vánoce zru‰me!

Kniha
Marie Gabánkové
s více neÏ padesáti
barevn˘mi reprodukcemi

body broken
body redeemed

The Fall

Published by PIQUANT EDITIONS
in Great Britain, 2007

Cena 30 dolarÛ!
Zájemci zavolejte na tel. ãíslo
416/535-8063
nebo 416/530-4222
E-mail: gabankova@paintinggallery.net
www.paintinggallery.net
nebo
P.O. Box 176, Station E,, Toronto, ON M6H 4E2

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ a TV seriálÛ
pﬁeje v‰em sv˘m pﬁíznivcÛm v Kanadû i v USA
v‰ecko jen to nejlep‰í v Novém roce 2009.

NABÍZÍME mnoho filmÛ a pohádek.
P¤IPRAVUJEME dlouho oãekávané seriály, které navazují na pﬁedchozí velice
úspû‰né ãásti

NEMOCNICE NA KRAJI MùSTA - NOVÉ OSUDY
s nûkter˘mi filmov˘mi hrdiny, které jiÏ dÛvûrnû znáte s mnoha nov˘mi, kteﬁí se
zaplétají do osudu pﬁedchozích hrdinu - av‰ak Nemocnice je stále v provozu i v
nové dobû.

ZDIVOâELÁ ZEMù
jejíÏ dûj i hrdinové procházejí nov˘mi osudy, ale jiÏ v nové dobû.
Pﬁesto jejich Ïivot není více jednodu‰‰í, Ïivot je stále sloÏit˘ pro lidi, kteﬁí nemûní
své názory, za kter˘mi si pevnû stojí.
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

Ke konci na‰í kávové hodinky v kavárnû Books&Beans poslední den roku 2008 jsem
se optal svého kumpána Mervyna, co dostal pod stromeãek a on bez zaváhání ﬁekl,
Ïe se Vánoce v moderní podobû mají zru‰it...
Zakvílel jsem pohor‰ením - vÏdyÈ pﬁed chvíli mi vûnoval vzácné plnící pero, které sic
nepotﬁebuji, ale ukázal jsem mu velikou radost. Mervyn mávnul rukou, a ﬁekl, Ïe to
pero slavné znaãky Parker dostal od zeÈáka a snad já ho uÏiji, kdyÏ on ho nepotﬁebuje.
„Moderní Vánoce, pﬁíteli, jsou jako bikinky, ﬁekl, v‰e je vidût - to hlavní je skryto.“
Ta vûta se mi zapíchla do hlavy, a myslel jsem na ní, kdyÏ jsme loudavû za‰li do
kostela Epiphany, podívat se na jesliãky a ti‰e se rozlouãit s rokem 2008.
Cestou domÛ snûhem, mrazem a po sv˘ch, jsem myslel na dárkové orgie u nás: Na
·tûdr˘ den jsme byli ãtyﬁi: Rostík s Amnou jsou v Austrálii, ale dárkÛ pod stromkem
byla kupa; to mne hromsky pﬁekvapilo, protoÏe jsem v této rodinû vyhlásil dárkové
embargo a kaÏdému pﬁipravil jen jeden a zajisté uÏiteãn˘ dárek.
Nebudu tu ‰tûdrost od sv˘ch mil˘ch vyjmenovávat, ale nic z toho, co jsem dostal,
nepotﬁebuji; to mi jaxi kalí vánoãní potû‰ení, ta nepotﬁebnost, to obdarováváni vûcmi,
které jsou zcela za horizontem m˘ch poÏadavkÛ a potﬁeb. Hrozné je pro mé drahé,
kteﬁí mne chtûjí obdarovat, Ïe v‰ecko uÏ mám...
Ale oni to cítí stejnû, soudím, protoÏe individuální hromádky dárkÛ, leÏí úhlednû
srovnané v ob˘váku je‰tû dneska - tak nûjak zapomenuty a tedy neuÏiteãné.
Naz˘váme takové dárky trpasliãí; na pÛdû máme krabici od televizoru, která se rok
od roku víc a víc plní tûmi trpaslíky, které nedokáÏeme zrovna vyhodit do odpadu.
Vzpomínám si, kdyÏ jsem dostal první brusle, na kliãku a je‰tû o ‰tûdroveãerní noci
jsme s bratrancem bruslili na zamrzlé kaluÏi za domem; vzpomínám ty své první lyÏe,
na kter˘ch jsem po ·tûdrém veãeru ‰lapal po kamenné chodbû v domû sv˘ch
prarodiãÛ, i kdyÏ nebyl sníh, ale pﬁed závistiv˘mi pohledy sv˘ch vrstevníkÛ z toho
ãinÏovního baráku. Vzpomínám kníÏky, které jsem mûl do Silvestra pﬁeãtené, i
dvakrát.
Druhou obdarovávací událostí t˘den pﬁed Vánocemi, tedy byla vlastnû první, byla
schÛze ZednáﬁÛ, kam mne jeden znám˘ pozval; jako slu‰né doporuãení bylo pﬁinést
na schÛzi dárek v cenû do dvaceti dolarÛ - koupil jsem hezky zabalenou láhev
kalifornského vína. Dárky byly umístûny na stÛl v popﬁedí sálu a zednáﬁsk˘ rituál
zaãal. Jména úãastníkÛ schÛze napsané na kartiãkách byla vhozena do klobouku.
Nevy‰‰í Zednáﬁ vytáhl první jméno z klobouku; volan˘ si vybral z hromady zabalen˘ch
pﬁedmûtÛ jeden, tento rozbalil a umístil viditelnû pﬁed svou Ïidli pro oãi v‰ech
ostatních. Dal‰í vyvolan˘ mûl moÏnost vzít balíãek z hromady, anebo za pût dolarÛ
si vzít dárek uÏ otevﬁen˘ a vystaven˘ a jméno toho, jehoÏ dárek byl za pût dolarÛ vzat,
bylo znova vhozeno do klobouku. Vzru‰eni v sále rostlo, jak vyvolávaní provádûli
volbu, mezi dárky viditeln˘mi pﬁed spoluzednáﬁi a ty, co nebyly zviditelnûny na
hromadû v popﬁedí. Zde se ãlenstvo roz‰tûpilo na ty, kteﬁí za pût dolarÛ brali co vidûli,
a ty co brali z hromady maãku vo vrecku. Mezi dárky byly knihy, nûkolik láhví, batoh,
sada na holení. (Zednáﬁi jsou pouze muÏi), beranice na hlavu, nûkolik triãek, ale taky
záchodové sedátko polstrované v kÛÏi. Moje láhev kalifornského vína zmûnila ruce
pûtkrát a pﬁinesla do zednáﬁské pokladny pûtadvacet dolarÛ. Shledal jsem celou
událost zajímavou, pﬁestoÏe Zednáﬁi se rekrutují z lidi zámoÏn˘ch, kteﬁí si zajisté
mohou koupit kalifornské vino v bed˘nce po tuctu. Zednáﬁi mûli z toho velikou legraci,
která ﬁíznutá tradiãními uniformami byla cosi mezi cirkusem a stﬁedovûkou slavností.
Záchodové sedátko zmûnilo ruce devûtkrát, neb sedût na mûkkém má rád kaÏd˘. Já
si odnesl domÛ CD Johny Cash, které jsem recykloval jako dárek Petrovi.
A do tﬁetice vánoãního obdarování; moje Ïena setkala se sv˘mi dvûmi pﬁítelkynûmi
k povánoãnímu obÏerství v domû Mary a k orgiím obdarovávání jedna druhou. Já tam
ov‰em nebyl, protoÏe babinec se skládá z bab, tak jako Zednáﬁi z chlapÛ, ale dozvuky
jsem se dozvûdûl dnes ráno. Eva pﬁivezla dva pytle dárkÛ, které pﬁede mnou otvírala
a jejichÏ zbyteãnost byla zjevná: napﬁíklad poti‰tûné stolní ubrousky, malovaná lampa
na svíãku, sada obludn˘ch vinn˘ch sklenic a tucet dal‰ích tretek s nulov˘m uÏitkem.
Jeden z tûchto dárkÛ jsem nemohl pochopit - je to elektrická lÏiãka na kávu. Namísto
drÏátka je minimotorek s baterií, mal˘ spínaã, kter˘ stisknut roztoãí cosi jako míchadlo.
DrÏel jsem tu vûciãku v ruce, zapínal a vypínal a napínal svou imaginaci, k ãemu to
mÛÏe slouÏit.
Eva pochopila ten minimícháãek okamÏitû: kdyÏ servírovala kávu se ‰lehaãkov˘mi
vûtrníky a umístila tento zázrak vedle Petrova hrnku s kávou. Petr, mlad˘ inÏen˘r,
sednul se svou snoubenkou Helgou ke stolu, vzal do ruky vûciãku, a Eva ﬁekla, Ïe to
je na míchaní kávy. Petr to zapnul, vûciãka se roztoãila, zavrãela a Petr to vsunul do
hrnku s kafem. Nemusím líãit co se stalo - rotaãní lÏiãka postﬁíkala nás v‰echny, ubrus
i stûnu. Já jsem vykﬁiknul, Ïe jsem opaﬁen˘, ale to v pokﬁiku u stolu zaniklo.
Shodli jsme se, hned po v˘mûnû ubrusu a obleãení, Ïe toto je prvotﬁídní negativní
dárek, kter˘ není k uÏitku, ale ke ‰kodû a dárek byl vhozen do nádoby na odpadky.
Ty ostatní je‰tû leÏí pod stolem v ob˘váku s nabídkou brzo-novamanÏelce Helze, jestli
se jí nûco z té nadílky hodí do domácnosti.
Zatím si to neprohlídla a tak myslím, Ïe téÏ v‰ecko má i kdyÏ to jako já neﬁíká.
Na‰tûstí jest majitelkou prosperujícího fotografického salónu, a leckteré zbyteãnosti
uÏívá jako ‘props’ pro nemluvÀata a nevûsty.
Nechci b˘t nevdûãníkem, coÏ by mohlo z mé vánoãní rekapitulace vyplynout; dostali
jsme od paní ·rámkové z Ostravy balíãek k VánocÛm a ten jsme dali pod stromeãek
a otevﬁeli v ãase vánoãní nadílky; poslala nám knihu Ludvíka Vaculíka Dﬁevûná mysl,
a medle jsme Vaculíkovy fejetóny zaãali ãíst. Paneãku, to je tak nádherné ãtení, Ïe
Eva nahlas ãte a já dûlám v˘pisky Vaculíkov˘ch my‰lenek.
O tom ãtení napí‰u po Novém Roce, aÏ barák ztichne a odstrojíme stromek.
Pravda, ani ta kníÏka nezmûní mÛj názor, Ïe vánoãní konzum se musí zru‰it, protoÏe
vím, ze paní ·rámkova by mi toho Vaculíka poslala i bez Vánoc.
Jo, a kdyÏ jsme s Mervynem odcházeli z kostela Epiphany, pﬁistoupil k nám knûz u
vchodu, popﬁál nám ‰Èastn˘ nov˘ rok a dal nám obrázek Jezulátka.
Ross Firla - Sudbury
***
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Sentimental journey
Aã je moje Ïena, která se vûru neminula
povoláním, jiÏ pár let v penzi, nemocnice
telefonuje bezmála dennû, aby pﬁi‰la
zaskoãit neboÈ zdravotnictví dneska není
v Kanadû jako pﬁed mnoha lety.
Letos je tady ve Vancouveru zima
pﬁebohatá na sníh, dé‰È a námraza
znepﬁíjemÀují jízdu autem. ProtoÏe jsem
pﬁece jenom zku‰enûj‰í ﬁidiã neÏli ona a
navíc neproduktivní penzista, ãasto jí do
práce vozím na‰ím nenároãn˘m a jedin˘m
automobilem Toyota.
Stejnû tak tomu bylo i dnes. Podívaná
vûru neobvyklá. Po mnoha dnech
vydatného snûÏení, na které jsem musel
reagovat nûkoliker˘m odklízením, zaãalo
dnes pr‰et, jakoby belzebub chtûl
‰kodolibû naru‰it bûlostnou atmosféru
vánoãního ãasu tak na sníh ‰tûdré, kter˘
teì na povrchu zãernal. Tedy, jen
naprosto nenasytn˘ ﬁidiã mÛÏe si v takové
situaci za volantem libovat. K tûm ale já
nepatﬁím.
Na‰e jednoduchá Toyota je ale vybavena
i autorádiem. A díky nûmu ta moje
nedlouhá cesta pro Ïenu, promûnila se v
jakousi pﬁipomínku nádhern˘ch ãasÛ,
které mi v mysli zÛstanou asi navÏdy.
Jak málo nûkdy staãí, aby se jeden ocitl
v jiném ãase, ano, v minulosti! A jako po
neviditelné niti pak nad propastí v‰edností
navracel se k nim. âasÛm ojedinûl˘m,
neopakovateln˘m. âasÛm, kdy na
smutek vlastnû ani nezbyl ãas. A nebyl k
nûmu ani dostateãn˘ dÛvod! K tûm prvním
letÛm pobytu v Kanadû.
Z autorádia znûli saxofonista Frazer
McPherson s v˘born˘m kytaristou
Oliverem Ganonem. A tu pojednou
navrátil jsem se do té de‰tivé soboty, dva
t˘dny poté, co jsem ná‰ druh˘ domov
Winnipeg vymûnil za tﬁetí Vancouver a
ve‰el do podlouhlé místnosti Railway
clubu v srdci mûsta.
Sotva jsem si objednal pivo, na malém
prostoru na konci toho útlého sálku zaãali
hrát. Ti dva. A v krátké chvíli jsem vûdûl,
Ïe kdyÏ nic mi tady nebude blízké, pak
tedy jazz jak jej hráli tito dva muÏi. Vysok˘,
sofistikovan˘ McPherson a podsadit˘,
neustále se mírnû pﬁi hﬁe usmívající
kytarista Oliver Ganon. Ve svém laickém
odhadu jsem se nem˘lil. Brzy mi bylo
zﬁejmé, Ïe to jsou jazzmani mého srdce.
Mistﬁi main streamu, swingu, melodick˘ch
improvizací.
A tak tohle poznání bylo návdavkem k
nádherné okolní pﬁírodû, horám, oceánu.
A zimnímu poãasí sice de‰tivému, ale
nikoli krutému jak v Manitobû.
Nejsem odborníkem na jazz jako tﬁeba
Lubomír DorÛÏka nebo Josef ·kvoreck˘.
Ale mám tu muziku rád a je mi, pﬁiznám
se, bliÏ‰í neÏ hudba klasická. Hloubku a
mnohotvárnost klasiky oceÀuji, obdivuji,
ale jazz, ten mi obãas sevﬁe srdce, uvede
do nálady podobné alkoholickému
opojení. Snad je to onou svobodou,
improvizací, která je podstatou jazzu.
(Drogy jsem zatím nezkou‰el, kromû pár
‰lukÛ marihuany a to bez valného
pﬁíjemného úãinku).
Jel jsem tou de‰tivou nocí, lilo a jel jsem
velmi pomalu, aby snad motor neru‰il
saxofon Frazera McPhersona a kytaru
jeho kolegy. A pﬁál jsem si, aby ta cesta
k místu zamûstnání mojí Ïeny je‰tû dlouho
neskonãila a aby z radia znûly dal‰í
skladby v podání tûch dvou jazzmanÛ.
A napadlo mû, Ïe jsou to asi oni, kteﬁí
kromû té nádherné okolní pﬁírody a oproti
Manitobû vlídného poãasí, potvrzují mi,

Ïe rozhodnutí právû sem, k Pacifiku se
po letech pﬁesunout, bylo správné.
Je mnoho vynikajících jazzov˘ch
saxofonistÛ a v‰em s poÏitkem
naslouchám. Ale co jsem si uvûdomil uÏ
tehdy, té první odpolední nedûle v Railway
Clubu, je ona osobitost saxofonu pana
McPhersona, a hlavnû ... jeho nádhernû
melodické improvizace. A právû tento
fenomén je to, co ãiní jazz jazzem.
BohuÏel, je to uÏ ﬁada let, kdy tento
saxofonista mého srdce zemﬁel.
Tehdy v Raiway Clubu je‰tû v
pﬁestávkách odpaloval jednu cigaretu od
druhé.
Pak uÏ Ïádnou ani nezapaloval.
A teì, po ﬁadu let, jeho saxofon mÛÏu
sly‰et jen ze záznamÛ...
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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On the Road
K. prvnímu v˘roãí úmrtí: In memoriam stopaﬁe Svobody, 5. 9. 1937 (?) - leden 2008 (?)
Cestovatele Jiﬁího Svobodu jsme mohli znát jako
svéráznou postavu, prodávající své knihy na
Václavském námûstí. Jeho cestopisy, psané
fonetick˘m pﬁepisem obecné ãe‰tiny, slouÏí nejen
jako zdroj praktick˘ch turistick˘ch informací ze v‰ech
koutÛ svûta, ale vykazují i znaãnou literární hodnotu.
Zprávy o Ïivotû a díle Jiﬁího Svobody, jednoho z nejvût‰ích
ãesk˘ch cestovatelÛ 20. století, k nám z jeho kanadského
exilu do‰ly se znaãn˘m zpoÏdûním, aÏ na poãátku
devadesát˘ch let. A rovnûÏ pozdû ve‰la ve známost i
zpráva o jeho leto‰ním tragickém úmrtí. Díky informacím
pocházejícím od Svobodov˘ch kanadsk˘ch pﬁíbuzn˘ch
a je‰tû z nûkolika dal‰ích zdrojÛ mÛÏeme nyní zveﬁejnit
aspoÀ tûch nûkolik málo údajÛ o tom, co se na pﬁelomu
let 2007 a 2008 vlastnû s Jiﬁím Svobodou stalo.
Cesta posledním stopem
Nûkdy v prosinci 2007 vyrazil Jiﬁí na ·umavu, snad aby
nav‰tívil své pﬁátele z hnutí Haré Kr‰na na jejich horské
farmû. Naposledy byl pr˘ vidûn na ·tûdr˘ den, 24. 12.
2007, pak o nûm jiÏ nikdo nesly‰el. Zﬁejmû nûkdy v únoru
2008 bylo na podnût Svobodov˘ch pﬁíbuzn˘ch po nûm
vyhlá‰eno mezinárodní pátrání. Jeho tûlo bylo objeveno
aÏ 5. bﬁezna 2008 v lese poblíÏ bavorského Pasova.
Pﬁíãinu smrti jiÏ nebylo moÏno zjistit. Urna s popelem
zemﬁelého byla posléze pﬁevezena do Prahy a je uloÏena
v rodinné hrobce Svobodov˘ch na Ol‰ansk˘ch hﬁbitovech.
První a zﬁejmû jedin˘ nekrolog vy‰el aÏ 26. ãervna 2008
v Torontu, v krajanském internetovém ãasopise Satellite.
Jeho autor Vladimír Cícha v nûm v závûru praví: „Ano,
takov˘ je Ïivot! Jeho sounáleÏitost s jeho ukonãením.
Nechci tu uÏít ono smutné slovo. V pﬁípadû Jiﬁího Svobody
se lépe hodí ﬁíci, Ïe velmi pﬁedãasnû opustil tento svût,
kter˘ nepochybnû miloval, kter˘ chtûl poznat a podaﬁilo
se mu to jako málokomu a je‰tû k tomu podal takové
originální svûdectví!“
K Cíchov˘m slovÛm je tûÏko nûco dodat. Jiﬁího Svobodu
si lze vskutku pﬁedstavit jen jako Ïivoucího ãlovûka,
plného energie, pou‰tûjícího se do dal‰ích a dal‰ích
dobrodruÏství napﬁíã v‰emi svûtov˘mi kontinenty - tedy
snad s v˘jimkou Antarktidy, a to jen proto, Ïe tam pﬁece
jen aÏ dosud moc aut nejezdí. MÛÏeme v‰ak jistû vûﬁit, Ïe
nûkdy poãátkem tohoto roku chytil Jiﬁí stopa, kter˘ ho
svezl aÏ na nebeské plánû, na tu vÛbec nejdel‰í ‰treku.
A popﬁát mu tam k nebeskému stopu hodnû ‰tûstí, které
tentokrát potrvá uÏ vûãnû.
Bílá místa na mapû Ïivota
Víme-li toho málo o Svobodovû odchodu tam, odkud se
nevracívá, nevíme toho vlastnû o moc více ani o jeho
Ïivotû, tedy o jeho Ïivotû soukromém. O letech, která
strávil „autostopem kolem svûta“, jak znûjí tituly jeho
cestopisn˘ch kníÏek, lze ov‰em zjistit právû z nich dosti,
tedy za pﬁedpokladu, Ïe tyto Svobodovy texty vnímáme
jako svého druhu autobiografi i. Nûco je moÏno dozvûdût
se ze dvou slovníkov˘ch hesel o Svobodovi: jedno vy‰lo
v torontském Slovníku ãesk˘ch spisovatelÛ (1982, 1991),
dal‰í pak v dvoudílném Slovníku ãesk˘ch spisovatelÛ od
roku 1945 (1995, 1998), kde je k nalezení téÏ základní
bibliografi e a literatura o nûm. Îivotopisné stﬁípky v‰ak
lze posbírat téÏ v ﬁadû interview se Svobodou, oti‰tûn˘ch
v ãasopisech kdysi exilov˘ch, po roce 1989 pak téÏ
domácích ãesk˘ch.
Rozhodne-li se tedy jednou nûkdo napsat nûco o
Svobodovû Ïivotû a díle, pak co se díla t˘ãe, bude to mít
dosti jednoduché, ale v jeho Ïivotû rozhodnû shledá aÏ
podezﬁele mnoho neznám˘ch. NejenÏe jiÏ nikdy
nezjistíme, kdy pﬁesnû a za jak˘ch okolností vlastnû Jiﬁí
Svoboda zemﬁel, ale nejasnostmi je obestﬁeno i datum a
místo jeho narození. Slovníky uvádûjí, Ïe se narodil 5.
záﬁí 1951 v Praze, av‰ak Svobodovi pﬁíbuzní jednoznaãnû
sdûlují, Ïe se tak stalo o ãtrnáct let dﬁíve, tedy 5. záﬁí 1937!
Na svou poslední cestu se tedy Jiﬁí vydal jako jiÏ více neÏ
sedmdesátilet˘. Dodal tedy Svoboda do torontského
slovníku chybnou informaci zámûrnû? Mystifi koval?
Pokud ano, a v‰e tomu nasvûdãuje, do jaké míry jsou pak
vûrohodné i dal‰í Ïivotopisné údaje, jichÏ on sám byl
zdrojem? A nask˘tá se tu ov‰em téÏ otázka, zda i jeho
cestopisné knihy jsou „jenom“ ãirou faktografi í, jak se jí
zdají b˘t, zda Svoboda vlastnû nebyl literárním autorem
mnohem více, neÏ si myslíme.
Sám sobû kapitalistou
PﬁipomeÀme si tedy tûch pár údajÛ nacházejících se ve
druhém ze zmínûn˘ch slovníkÛ: Dûtství proÏil Svoboda
údajnû v Pomnûticích u Bene‰ova, v Domanínku u Bystﬁice

nad Pern‰tejnem a v Lánech. Do základní ‰koly chodil v
Tuchlovicích, od roku 1961 Ïil v Praze, kde pr˘ studoval
na „jedenáctileté stﬁední ‰kole“. Z rÛzn˘ch dal‰ích
publikovan˘ch pramenÛ je také moÏno se dozvûdût, Ïe
Svoboda mûl tﬁi sestry, jeho otec, zemûdûlsk˘ správce,
zemﬁel pomûrnû mlád, kdeÏto jeho matka se naopak
doÏila velmi vysokého vûku. V jejím bytû na praÏsk˘ch
Vinohradech také Svoboda v posledních letech svého
Ïivota Ïil. Jist˘m datem je zﬁejmû záﬁí 1968, kdy emigroval
pﬁes Rakousko a ·v˘carsko do Kanady, ‰lo by ovûﬁit i
data jeho studií na torontské univerzitû (údajnû 1970-74);
zﬁejmé je téÏ datum jeho návratu „do staré vlasti“ (1990)
a snad i roky, kdy podnikal své nejvût‰í cesty (1971,
1975, 1977, 1981, 1986, 1995). A desetitisíce PraÏanÛ si
nepochybnû vybaví osamûlou postaviãku postávající na
Václavském námûstí: zde Svoboda, „sám sobû
kapitalistou“, v devadesát˘ch letech nabízel kolemjdoucím
své cestopisné knihy. Dále v‰ak jiÏ jen tápeme,
dohadujeme se: Narodil-li se Svoboda v roce 1937, pak
stûÏí maturoval aÏ v roce 1968, tedy jako jednatﬁicetilet˘!
KdeÏto kdyby se narodil v roce 1951, pak by mu v
osma‰edesátém bylo teprve sedmnáct let! Neovûﬁeny
zÛstávají téÏ zprávy o tom, Ïe v ‰edesát˘ch letech snad
studoval na praÏské DAMU, Ïe dokonce jeden ãas byl
ãlenem hereckého souboru PlzeÀského divadla...
Sám Svoboda v‰ak v rÛzn˘ch rozhovorech na sebe
bezdûãnû pﬁece jen nûco více „vyzradil“. Tak napﬁíklad v
interview pro ãasopis Západ (ã. 5/1985) uvádí: „Já jsem
vyrostl v dobré, zámoÏné rodinû vy‰‰ích ãesk˘ch vrstev.
Mûl jsem svou chÛvu. Okolí mého dûtství bylo naplnûno
knihami, umûleck˘mi artefakty, pûkn˘m nábytkem,
pohodlím (…)“ Nûco takového si lze dobﬁe pﬁedstavit u
ãlovûka, kter˘ se narodil v roce 1937, kdeÏto u ãlovûka
narozeného v roce 1951? Jinde zase Svoboda ﬁíká, Ïe
emigroval, kdyÏ mu bylo „kolem dvaceti“. Tedy narozen
v roce 1948? JistûÏe bychom bíl˘ch míst v jeho Ïivotním
curicullu shledali více, zde v‰ak nám nezb˘vá neÏ odkázat
je pozornosti jeho budoucího Ïivotopisce.
Opomíjená literární díla
Co se v‰ak Svobodova písemnictví t˘ãe, je situace zcela
pﬁehledná. I s reedicemi ãítá jeho bibliografi e devût
kniÏních titulÛ, které vycházely v Torontu a v Praze v
letech 1979- 1997. Svoboda své cestopisy pro nová
vydání pﬁepracovával hlavnû v oddílech praktick˘ch
informací, zde je tedy pﬁehled onûch vydání „poslední
ruky“ (citujeme doslova a in extenso zámûrnû, znûní
titulÛ je samo o sobû dosti v˘mluvné): 1) Autostopem
kolem svûta, 1. díl - Evropa (Pragma, Praha 1997); 2)
Autostopem kolem svûta, 2. ãást - Ázije, Austrálije,
Oceányje (Vokno, Praha 1991); 3) Autostopem kolem
svûta, tﬁetí ãást - amerika (Vokno, Praha, b. d. [1992]); 4)
Autostopem kolem svûta, ãtvrtá ãást - afrika (Vokno,
Praha 1993); Autostopem kolem svûta, V. díl - V˘chodní
Evropa a severní Ázije (Pragma, Praha 1997).
V exilov˘ch i domácích periodikách vy‰la pak sice celá
ﬁada onûch rozhovorÛ s autorem, oti‰tûna byla sem tam
i slova obdivu pocházející od Svobodov˘ch fanou‰kÛ,
pﬁípadnû „následovníkÛ“, ale témûﬁ Ïádné seriózní
referáty, kritické refl exe jeho díla. âestnou v˘jimkou je
lingvistická studie z pera Charlese Townsenda, zab˘vající
se Svobodov˘m fonetick˘m pﬁepisem ãe‰tiny (Varieties
of Czech. Studies in Czech Sociolinguistics, ed. Eva
Eckert, Rodopi, Amsterdam - Atlanta 1993).
Mimochodem: ten SvobodÛv fonetick˘ „pravopis“ mezi
mnoha ãesk˘mi exulantsk˘mi ãtenáﬁi zﬁejmû vzbuzoval
znaãnou nevoli, obãas dokonce i ventilovanou - viz
napﬁíklad negativní reakci Vladimíra ·kutiny (Západ ã. 5/
1985, s. 33), s níÏ následnû polemizovala Zdena
Salivarová (Západ ã. 1/1986, s. 32-33). Celkem je v‰ak
zﬁejmé, Ïe Svoboda jako literární autor byl aÏ doposud
kritikou vesmûs ignorován.
âesk˘ beatnik
âím tedy vlastnû jsou Svobodovy cestopisy pﬁedev‰ím?
Deníkem stopaﬁe, nûkdy zﬁejmû více, nûkdy ménû
stylizovan˘m, psan˘m jazykem nejen doslova, ale téÏ
„do písmene“, jak autorovi „zobák narost“, nepochybnû
textem co do faktografi ãnosti silnû autentick˘m. Svoboda
se ve sv˘ch cestopisech projevuje jako vûrn˘ dûdic
americké beat generation, tedy zejména její kerouakovské
linie, vyjádﬁené nejlépe sloganem „On the Road“. Je to
onen neustál˘ neklid, ona setrvalá dynamiãnost, touha
po zmûnû, strach z ustrnutí, z usazení se. Pln˘ vlastnû
zcela neodÛvodnûného entuziasmu jezdí beatnik tﬁeba

po vlastní zemi, je-li dost velká, nestaãí- li pak jeho
rozletu, cestuje v cizinû, nakonec tﬁeba po celém svûtû,
a to pokud moÏno zadarmo, stopem, nebo s rozpoãtem
naprosto smû‰nû mal˘m. Beatnick˘ stopaﬁ vlastnû
„parazituje“ na blahovolnosti movitûj‰ích pﬁíslu‰níkÛ
stﬁedních tﬁíd, je Ïivoucím dÛkazem toho, Ïe peníze
nemusejí nutnû vládnout vÏdy a v‰em, je vlastnû svého
druhu v trvalé opozici vÛãi hodnotám konzumní
spoleãnosti. Cíle jeho cest jsou sice vût‰inou stanoveny,
ale posléze se stávají ãímsi vedlej‰ím, podruÏn˘m. Hlavní
je ono „b˘t na cestû“, zaÏívat radostn˘ pocit nejistoty,
svobody, rizika, nespoutanosti... Tyto kerouakovské
nálady zúroãili v ‰edesát˘ch letech hippies, ov‰em jiÏ
nejen v USA, ale i v Evropû, a to i v té na‰í, za Ïeleznou
oponou - a pﬁíleÏitostnû byly znova vyjadﬁovány literárnû.
A Jiﬁí Svoboda byl zﬁejmû jiÏ od konce padesát˘ch let
jedním z prÛkopníkÛ tohoto typu cestování u nás.
Ve sv˘ch exilov˘ch letech se pak Svoboda dobral aÏ k
jakési autostopaﬁské ﬁeholi, s jejímiÏ „pravidly“ nás
seznamoval prostﬁednictvím sv˘ch knih. K maximalistické
hippiesovské radostnosti pﬁidal je‰tû svého druhu
panteistickou víru, obohacenou o proklamaci
abstinentismu, nekuﬁáctví a vegetariánství, pﬁiãemÏ díky
jeho toleranci nejsou tyto poÏadavky nikdy formulovány
jako „závazné“. Svobodovi byla zﬁejmû také dosti blízká
rÛzná náboÏenská hnutí sice tûch nejrozmanitûj‰ích
denominací, av‰ak právû takov˘ch, jak˘m je spoleãná
mírumilovnost a tolerance vÛãi jin˘m názorov˘m proudÛm,
tj. maximy, které jistû patﬁí k tomu nejlep‰ímu, co nám
odkázali právû beatnici, hippies, „dûti kvûtin“, produkty
beatlesovského pﬁehodnocení hodnot.
Cestování je ztráta ãasu!
Svobodovy texty jsou vskutku neustál˘m sledem refl exí
v˘‰e zmínûn˘ch nálad. Je to vÏdy osvûÏující, veselé,
optimistické ãtení, pﬁiãemÏ autorovu stylu dodává
osobitost jeho pﬁirozen˘ vypravûãsk˘ talent, hovorov˘
jazyk a ov‰em téÏ jeho fonetick˘ zápis, jímÏ se autor
vysmívá nelogiãnostem ãeského pravopisu. Îivot „na
cestû“ je Svobodovi sérií setkání s pﬁeváÏnû dobr˘mi
lidmi, ochotn˘mi pomoci. Ov‰em Ïe se ãtenáﬁi mohou ze
Svobodov˘ch knih mnoho dozvûdût o nejrÛznûj‰ích
exotick˘ch krajích, místních zvycích a obyãejích, takÏe i
etnograf si zde pﬁijde na své, tyto cestopisy v‰ak mohou
svou radostnou atmosférou, spontaneitou upoutat i
ãtenáﬁe, kteﬁí jinak o literaturu tohoto druhu ani nezavadí.
Ostatnû, byl Svoboda opravdu jen oním cestovatelsk˘m
„maniakem“? Nebylo v jeho Ïivotní fi losofi i pﬁítomno i
nûco zcela opaãného? V úvodu k prvnímu dílu sv˘ch
cestopisÛ autor praví:
„Já se divim proã vlastÀe cestuju proã ne - sedim doma.
Je to namahav˘ nebespeãn˘ ne - pohodln˘ a nakonec
jednotvárn˘. Po urãit˘ dobû jednotvárn˘. Porát ty sam˘
pﬁírodní vobrazy: pou‰Èe moﬁe ﬁeky jezera lesy louky
silnice zvíﬁata. Psí koãky krávy bejcí. Lidi se stejnejma
základníma vlastnostma jak f âíÀe tak na Novym Zélanìe.
Ráno stávaji pak Àeco ìelaji pak se najedi pak to ze sebe
vyklopí pak si dají dvacet zase se najedi za‰oustaji si
podivaji se na televizi nebo na operu a zase ulehnou.
Varijace a voctíny? Bach! Ty muÏete zrovna tak najít f
sobû dy‰ zaãnete ze sebespytovánim nebo ve svym
vokolí vokrese nároìe. Ani nemusíte jezdit ven a napsat
cestu kolem svûta. Nebo svûtovou polityckou úvahu ze
sledování pohybÛ kolem sebe. Nebo román.
Cestování je vlastÀe stráta ãasu. Rospt˘lení ve ‰patnym
smyslu toho slova. Sedíce doma máte ãas k rozjímání ke
klidu a k pﬁemej‰lení. Moudrej ãlovûk nechává raãi
pﬁicházed hory k sobû ne‰ aby von chodil za nima.
Sokratovi a vostatnim fi lozofum staãilo jedno námÀestí
a jeden brilijantní mozek k tomu aby do Àej pojali celej
kosmos a zahejbali s nim. KlidÀe cestování vynechte!“
Jiﬁí Svoboda byl pﬁedev‰ím moudr˘, skromn˘ a citliv˘
ãlovûk, autor jen zdánlivû „prost˘“ ãi „spontánní“. Dokázal
se oprostit od ulpívání nejen na vûcech, ale i na lidech, a
nemusíme ho proto zavírat tﬁeba do ‰katulky jogínství,
buddhismu ãi kﬁesÈanství. V jeho Ïivotû a díle byl jistû
pﬁítomen téÏ siln˘ prvek hry, mystifi kace. Na opravdu
dÛkladné zhodnocení jeho texty a my‰lenky v nich
vyjádﬁené teprve ãekají.
Martin Machovec
Autor je editor, redaktor a pedagog.
a2 kulturní t˘deník 51-52/2008
www.advojka.cz
***
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UÏ druhá úÏasná pﬁehlídka lyÏarsk˘ch ‰ampiónÛ v Praze
A teì mistrovství svûta v Liberci
Svûtov˘ pohár v bûhu na lyÏích a v Praze! A
dokonce uÏ podruhé za sebou. Po loÀské
premiéﬁe ve starobylé atmosféﬁe PraÏského
hradu se letos závody ve sprintu muÏÛ i Ïen
konaly na V˘stavi‰ti v Hole‰ovicích. Skvûlou
aÏ nevídanou konkurenci dokumentuje fakt,
Ïe se na startu se‰li drÏitelé osmadvaceti
medailí ze zimních olympijsk˘ch her! Tedy
jedno velké jméno tohoto sportovního odvûtví
vedle druhého. Na rozdíl od loÀska, kdy si
hlavnû nûmecká v˘prava stûÏovala na to, Ïe
v hradní scenérii byla traÈ v nûkter˘ch úsecích
pﬁíli‰ úzká, tentokrát mûli v‰ichni borci
dostateãn˘ prostor, aby pﬁi pﬁedjíÏdûjí uplatnili
své vrcholné mistrovství.
To nejvût‰í nakonec pﬁedvedli Tor Arne
Hetlund z Norska a Arianna Follisová z Itálie.
UÏ pûtatﬁicetilet˘ veterán Hetlund, jehoÏ zdobí
olympijské zlato 2002 i titul mistra svûta 2001
ve sprintech, v dramatickém finále tûsnû
pﬁespurtoval Rusa Vasileje Roãeva a
Francouze Jeana Marca Gaillarda. A
zdÛraznil: “Praha mnû uãarovala, a také pﬁed
rokem se mnû tady daﬁilo. TraÈ i sníh byly
perfektní!” V Ïenské konkurenci Follisová v

MS juniorÛ
Leto‰ní ‰ampionát se mlad˘m ãesk˘m
hokejistÛm nevydaﬁil. Prakticky v kaÏdém
utkání dokázali hrát dobﬁe v první tﬁetinû, ale
s pﬁib˘vajícím ãasem jim ub˘vali síly. To se
stalo, jak v pﬁípravû se ·védy, kdy prohráli
1:5, tak i v prvním utkání s Kanadou s
v˘sledkem 1:8. V˘jimkou byl zápas proti USA,
kdy dokázali v závûru sníÏit z 1:4 na 3:4.
Vzhledem k tomu, Ïe si poradili hladce s
Nûmeckem (6:0) a Kazachstánem (10:2),
postoupili do ãtvrtfinále, kde prohráli s Ruskem
opût 1:5. Rozhodujícím momentem byla tﬁetí
tﬁetina, kdy hráli za stavu 0:2 v tﬁetí tﬁetinû
pﬁesilovku pût na tﬁi a inkasovali tﬁetí branku.
V utkání o páté místo pak prohráli v prodlouÏení
opût s USA 2:3, kdyÏ autorem vítûzné
americké branky byl McDonagh.
Sloven‰tí hokejisté byli naproti tomu mil˘m
pﬁekvapením ‰ampionátu. V úvodu rozdrtili
silné Loty‰sko 7:2, pak dokázali vzdorovat
·védsku a prohráli tûsnû 1:3. V˘padek 1:8
nastal pouze proti silnému Rusku, ale na
Silvestra se naopak Slováci vytáhli proti Finsku
a vyhráli 3:2. Následovala senzaãní v˘hra
nad Spojen˘mi státy 5:3. V semifinále pak
je‰tû stateãnû vzdorovali Slováci ·védÛm 3:5
a bronzová medaile jim utekla i v dal‰ím
zápase s Rusy 2:5.
Beze sporu nejlep‰ím zápasem MS bylo
semifinálové utkání Kanady s Ruskem, kdy
Kanada vyrovnala na 5:5 aÏ pût vteﬁin pﬁed
koncem normálního ãasu Eberlem a zvítûzila
po nájezdech. Ve finále pak Kanada hladce
zdolala ·védsko 5:1.

reprezentantky Aleny Procházkové, pro níÏ je
sprint naopak elitní disciplínou. V kvalifikaci
dosáhla ãtvrtého nejlep‰ího v˘konu, ve
ãtvrtfinále skonãila na postupovém druhém
místû za Slovinkou Majdiãovou, ale pﬁesto to
byl její konec... “KdyÏ jsme pﬁi‰li na start
semifinále, dozvûdûli jsme se, Ïe Alena byla
diskvalifikována. Údajnû za to, Ïe pﬁi vbíhání
do cílové rovinky zkﬁíÏila traÈ Nûmce
Boehlerové. Urãitû se nic takového nestalo,”
rozãiloval se trenér slovenského národního
t˘mu Ján Valu‰ka. Satisfakcí Procházkové
urãitû byla o tﬁi dny pozdûji pátá pﬁíãka ve
sprintérském závodû Svûtového poháru v
Novém Mûstû na Moravû, kde opût
dominovala Italka Follisová.
Druh˘ roãník PraÏské lyÏe se vydaﬁil a
urãitû poloÏil pevn˘ základ do její dal‰í
budoucnosti. VÏdyÈ sprinty na lyÏích jsou ve
velkomûstech stále populárnûj‰í a Ïádanûj‰í.
Bûhají se ve Stockholmu, Düsseldorfu, Oslu
a o jejich poﬁádání projevila zájem napﬁ. i
Moskva... Jsou v‰ak i odpÛrci tohoto projektu.
Tvrdí, Ïe lyÏaﬁské závody by se mûly poﬁádat
v˘hradnû v prostﬁedí hor a lesÛ a nikoliv v

lokalitách, kde je tﬁeba draze vyrábût sníh.
Konkrétnû na praÏském V˘stavi‰ti dûla s
pomocí tekutého dusíku musila nastﬁíkat 1500
kubíkÛ umûlého snûhu a náklady na akci
pﬁesáhly deset miliónÛ ãesk˘ch korun. Ale o
tom je pﬁece souãasn˘ profesionální sport.
Dá se provozovat jinak?
Olympijsk˘ vítûzka a mistrynû svûta v bûzích
na lyÏích Kateﬁina Neumannová tvrdí: “I pﬁi
mnoha závodech na klasick˘ch pﬁírodních
tratích ve svûtû je dneska nutností umûlé
zasnûÏování, bez nûhoÏ by se prostû závody
uskuteãnit nemohly. Co se konkrétnû t˘ká
v˘roby snûhu pomocí tekutého dusíku, v
pﬁípadû nadcházejícího mistrovství svûta v
Liberci bychom se k ní uch˘lili pouze v krajních
pﬁípadech a jen na malém prostoru.” Ano,
jméno Kateﬁiny Neumannové jako
pﬁedsedkynû organizaãního v˘boru bude stát
za svûtov˘m ‰ampionátem v klasickém
lyÏování, které ve dnech 18. února aÏ 1.
bﬁezna 2009 bude s napûtím sledovat ‰iroká
veﬁejnost celé na‰í planety.
JAROSLAV KIRCHNER, Praha
***

40. kolo: Pardubice-Karlovy Vary 2:3 pp, ZlínPlzeÀ 3:0, Sparta-Litvínov 5:4, Budûjovice-Slavia
Turnaj v Moskvû
0:7, Tﬁinec Znojmo 2:1 sn, Boleslav-Vítkovice 5:1,
Channel One Cup: ·védsko-âR 2:6, Rusko- Kladno-Liberec 3:2 sn.
***
âesko 5:2, âesko-Finsko 2:5.

39. kolo: Ko‰ice-Zvolen 3:4, Martin-Slovan 2:6,
Ban. Bystrica-Trenãín 4:0, Îilina-KeÏmarok 3:1,
Poprad-Nitra 4:0, Lipt. Mikulá‰-Skalica 6:1.
40. kolo: Zvolen-Lipt. Mikulá‰ 5:3, Poprad-Skalica
1:4, Nitra-Îilina 4:2, KeÏmarok-Ban. Bystrica 2:5,
Trenãín-Martin 4:3, Slovan-Ko‰ice 3:2.
41. kolo: Slovan-Zvolen 5:1, Ko‰ice-Trenãín 5:2,
Martin-KeÏmarok 6:1, Ban. Bystrica-Nitra 3:0, ÎilinaSkalica 3:6, Poprad-Lipt. Mikulá‰ 3:4.
42. kolo: Zvolen-Poprad 3:1, Lipt. Mikulá‰-Îilina
6:1, Skalica-Ban. Bystrica 6:2, Nitra-Martin 3:5,
KeÏmarok-Ko‰ice 2:3, Trenãín-Slovan 3:4 pp
43. kolo: Ban. Bystrica-Lipt. Mikulá‰ 4:2, TrenãínZvolen 5:3, KeÏmarok-Slovan 4:5 pp, Ko‰ice-Nitra
8:2, Martin-Skalica 1:3, Îilina-Poprad 2:3.
***

závûreãn˘ch metrech zdolala Finku Ainu
Kaisu Saarinenovou a Slovinku Petru
Majdiãovou. ·Èastná Follisová, která obhájila
loÀské prvenství z Prahy, prozradila: “V
prÛbûhu soutûÏe jsem musela v˘raznû mûnit
taktiku. Zatímco ve ãtvrtfinále a v semifinále
jsem nasadila nejvy‰‰í tempo hned od startu,
ve finále jsem rychlost zvy‰ovala postupnû.”
Reprezentanti âeské republiky se tentokrát
neprosadili. Nejlep‰í ãeské bûÏkaﬁce
souãasnosti Kamile Rajdlové v kvalifikaci
chybûlo jediné místo k postupu do ãtvrtfinále.
Ov‰em sítem kvalifikace nepro‰el ani loÀsk˘
vítûz Svûtového poháru Luká‰ Bauer! To, Ïe
sprint není jeho silnou stránkou, se ví. Navíc
mu tentokrát nesedûl ani rovinov˘ profil tratû.
Zajel aÏ osmaãtyﬁicát˘ ãas a ﬁíkal: “Sprint je
pro mû nutn˘m zlem. Kdyby se nejelo tady v
Praze, nestartoval bych. Pro diváky to v‰ak
byl pûkn˘ závod a v˘bornû obsazen˘.” TakÏe
ãest ãesk˘ch barev zachraÀoval alespoÀ
nadûjn˘ Ale‰ Raz˘m, kter˘ o postup do
semifinále pﬁi‰el v tûsném ãtvrtfinálovém fini‰i
za ·v˘carem Colognou a Italem Zorzim.
Pﬁímo horror se odehrál kolem slovenské
***

***

Tabulka po 40. kole: 1. Pardubice 71, 2.
Slavia 70, 3. Sparta (39) 70, 4. Litvínov 70, 5.
32. kolo: Karlovy Vary-Slavia 5:3, Vítkovice-PlzeÀ Vítkovice 65, 6. K. Vary (39) 61, 7. PlzeÀ 61,
4:3 sn, Pardubice-Tﬁinec 6:4, Budûjovice-Kladno 8. Kladno 58, 9. Zlín 58, 10. Tﬁinec 57, 11.
4:1, Sparta-Znojmo 3:1, Zlín-Liberec 2:0, Boleslav- Liberec 54, 12. Znojmo 52, 13. Boleslav 45,
Litvínov 2:4.
14. Budûjovice 45.

âeská hokejová 02 extraliga

33. kolo: Tﬁinec-Boleslav 3:2, Litvínov-PlzeÀ 6:1,
Znojmo-Karlovy Vary 3:5, Sparta-Kladno 4:3 sn,
Pardubice-Budûjovice 3:1, Slavia-Zlín 3:5, LiberecVítkovice 4:1.
34. kolo: Karlovy Vary-Liberec 4:3, BoleslavZnojmo 2:4, Vítkovice-Litvínov 2:5, Zlín-Kladno 4:6,
PlzeÀ-Slavia 5:4 pp, Budûjovice-Tﬁinec 0:4, SpartaPardubice 5:1.
35. kolo: Kladno-Karlovy Vary 5:4 sn, SlaviaLitvínov 6:1, Liberec-PlzeÀ 3:4, Tﬁinec-Zlín 2:3,
Pardubice-Boleslav 5:3, Budûjovice-Sparta 1:2 pp,
Znojmo-Vítkovice 3:2 pp.
36. kolo: Karlovy Vary-Tﬁinec 3:4 sn, VítkovicePardubice 1:2, Zlín-Budûjovice 5:4 sn, PlzeÀ-Kladno
2:1, Litvínov-Znojmo 3:0, Boleslav-Sparta 1:3,
Slavia-Liberec 4:3.
37. kolo: Znojmo-PlzeÀ 3:2, Kladno-Vítkovice 4:2,
Budûjovice-Boleslav 2:4, Pardubice-Zlín 6:2, SlaviaTﬁinec 5:3, Liberec-Litvínov 4:3, Sparta-Karlovy
Vary odlozeno.
38. kolo: Liberec-Znojmo 3:5, Karlovy VaryBudûjovice 4:3, Vítkovice-Sparta 3:0, Slavia-Kladno
5:1, Zlín-Boleslav 1:3, PlzeÀ-Tﬁinec 5:2, LitvínovPardubice 2:3 sn.
39. kolo: Kladno-Litvínov 3:0, Tﬁinec-Vítkovice 2:3
pp, Znojmo-Slavia 3:4, Boleslav-Karlovy Vary 3:2
pp, Pardubice-PlzeÀ 5:2, Sparta-Zlín 4:2, LiberecBudûjovice 3:2.

Od Miroslava Petra - Hradec Králové

Slovenská hokejová extraliga
36. kolo: Zvolen-Nitra 2:1, Skalica-KeÏmarok 3:0,
Lipt. Mikulá‰-Trenãín 3:4, Poprad-Slovan 2:4, ÎilinaKo‰ice 5:6 sn, Ban. Bystrica-Martin 3:2 sn.
37. kolo: Nitra-Skalica 4:3, Martin-Zvolen 5:4, Ban.
Bystrica-Ko‰ice 2:7, Slovan-Îilina 4:3 sn, TrenãínPoprad 3:2 sn, KeÏmarok-Lipt. Mikulá‰ 0:2.
45. kolo predohrávka: Martin-Poprad 0:3.
46. kolo predohrávka: Martin-Îilina 4:2.
38. kolo: Slovan-Ban. Bystrica 2:1, Zvolen-Skalica
4:2, Nitra-Lipt. Mikulá‰ 5:2, KeÏmarok-Poprad 2:3,
Trenãín-Îilina 3:0, Ko‰ice-Martin 5:3.

Tabulka slovenské extraligy: 1. Ko‰ice (42)
92, 2. Slovan (41) 83, 3. Zvolen (41) 77, 4.
Mikulá‰ (41) 75, 5. Skalica (41) 70, 6. Bystrica
(42) 69, 7. Martin (43) 68, 8. Trenãín (41) 66,
9. Nitra (41) 53, 10. Poprad (42) 50, 11. Îilina
(42) 48, 12. KeÏmarok (41) 20, 13. Oranje 20
(24) 12.
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Kubinova dûlovka rozhodla
bitvu
Toronto-Atlanta 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 1:0)
Poslední utkání roku 2008 v Air Canada Centre
se skuteãnû pro domácí vydaﬁilo, i kdyÏ nic v
úvodu tomu nenasvûdãovalo. V 7. minutû jiÏ
vedli hosté 2:0 brankami Littla a Slatera a
naprosto ovládali hru. Místo toho, aby zv˘‰ili
na 3:0, v‰ak Kulemin dorazil Grabovského
pﬁihrávku a najednou se z toho stala bitva. V
druhé tﬁetinû Stempniak a Blake otoãili skóre
a zdálo se, Ïe Maple Leafs tento v˘sledek
ubrání. JenÏe Armstrong sedm minut pﬁed

Tentokrát to Pavlu Kubinovi
ještě nevyšlo, ale v prodloužení
si spravil náladu.

koncem normálního ãasu z pravé strany po
tﬁetí pﬁekonal jednaãtyﬁicetiletého Curtise
Josepha, kter˘ chytal jako za mlada v
neuvûﬁitelné formû a utkání se dostalo do
prodlouÏení. Devût vteﬁin pﬁed sirénou konãící
tﬁetí dûjství zbyteãnû fauloval Enstrom a
prodlouÏení zahajovalo Toronto ve ãtyﬁech,
zatímco Atlanta mûla na ledû pouze tﬁi hráãe.
Po pÛl minutû nahrál Tomá‰ Kaberle Pavlu
Kubinovi a ten rozhodl o vítûzství Toronta. V
dresu hostí odehrál dvanáct minut obránce
Boris Valabík, kter˘ pochází z Nitry. V druhé
tﬁetinû v‰ak byl zranûn a tak se v závûreãnû
ãásti hry objevoval na ledû pouze zﬁídka.
Tomá‰ Kaberle zhodnotil utkání takto: Jsou to
dva dÛleÏité body, protoÏe se nám zaãátek
utkání nepovedl a prohrávali jsme o dvû
branky. DÛleÏitá byla na‰e první branka a od
toho okamÏiku jsme byli lep‰ím muÏstvem.
Dnes bychom si nezaslouÏili prohrát. Nakonec
to dobﬁe dopadlo v prodlouÏení. Vystﬁelili
jsme sedmaãtyﬁicetkrát, coÏ je hodnû. To
nám umoÏÀuje doráÏet puk a to je
pﬁedpokladem vítûzství.
ABE: Po prohﬁe pﬁed Vánocemi s Dallasem,
pﬁed Silvestrem v˘hra. TakÏe Silvestr bude
veselej‰í neÏ ·tûdr˘ den…
TK: Urãitû. Na Dallas jsme uÏ dávno
zapomnûli, ale uãíme se z kaÏdé chyby,
protoÏe máme mladé muÏstvo.
***

o klasickou obrannou bitvu, v které nakonec
rozhodl únik Pavla Kubiny pﬁi návratu z
trestné lavice a nahrávka Ponikarovskému,
kter˘ vstﬁelil druho branku Toronta. Ottawa
se ujala vedení v 8. minutû Alfredssonem.
Za Maple Leafs vyrovnal v druhé tﬁetinû
Dominic Moore stﬁelou k pravé tyãi. Pak se
ãekalo na chybu a ta pﬁi‰la v 51. minutû.
Vítûzství jistil po sólu Blake.
Pavel Kubina, kter˘ zaznamenal asistenci
pﬁi vítûzné brance hodnotil utkání takto:
„Bylo to tvrdé utkání, v kterém se hrálo
hodnû do tûla. Branka pﬁi které jsem
asistoval padla poté, co jsem naskoãil na
led z trestné lavice. Zatáhl jsem to do
útoãné tﬁetiny. Ponikarovskij jel za mnou a
vystﬁelil pod vyráÏeãku, takÏe gólman nemûl
‰anci. Bylo to trochu se ‰tûstím, Ïe jsem se
dostal zrovna k puku, ale jinak to nebyl
nijak kuriózní gól.“ V poslední dobû se
Pavlu Kubinovi daﬁí v rozhodujících
momentech. Proti Atlantû dal gól v
prodlouÏení. I tato branka padla do stejného
místa, jak ﬁíká: vystﬁelil jsem to na
brankáﬁovu dﬁevûnou nohu a pro‰lo to tam.
Podle Pavla Kubiny nejsou zápasy s
Ottawou niãím v˘jimeãn˘m, ale sobotní
zápasy jsou emotivnûj‰í neÏ utkání bûhem
t˘dne. Na otázku, jestli je pﬁíznivcem
obranného hokeje, torontsk˘ obránce ﬁekl,
Ïe chodí rád na pﬁesilovky, ale Ïe pro
obranu je lep‰í vizitkou vyhrát 3:1 neÏ 7:5.
***

definitivnû o vítûzství hostÛ. Osm minut pﬁed
koncem zápasu Blake v oslabení sice je‰tû
sníÏil, ale to bylo v‰e ani závûreãná powerplay Maple Leafs nepomohla. Proto jsme se
zeptali Tomá‰e Vokouna, jak taková situace
brnká brankáﬁi na nervy, kdyÏ muÏstvo vede
3:0 a v závûru inkasuje?

Vokounovi se vydaﬁil zápas
Toronto-Florida 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Panteﬁi byli s v˘jimkou závûreãné tﬁetiny
Přes výborný výkon byl Tomáš
lep‰ím muÏstvem. Opírali se hlavnû o
Vokoun proti střele Ponikaroskvûlého Vokouna v brance, kter˘ drÏel 44
vského tentokrát bezmocný
minut ãisté konto. Teprve v závûreãné tﬁetinû
se podaﬁilo Ponikarovskému ho pﬁekonat, TV: Leafs utkání zdramatizovali nejprve
ale ãtvrtá branka Campbella rozhodla brankou pﬁi pﬁesilovce, pak v oslabení. Ale
my jsme to udrÏeli do konce. Koncentrace je
dÛleÏitá v kaÏdé ãásti zápasu. PﬁestoÏe jsme
vedli 3:0, vûdûli jsme, Ïe závûr nebude
jednoduch˘. Îádné utkání není rozhodnuté,
dokud nezazní siréna.
Autor tﬁetí branky Michal Frolík k tomu ﬁekl:
Mûli jsme dobr˘ zaãátek a ke v‰emu nám
nebyl uznán jeden gól. Po první tﬁetinû jsme
vedli 2:0, pﬁi brance kterou jsem vstﬁelil jsme
mûli pﬁeãíslení tﬁi na dva. Weiss mi nahrál na
prostﬁedek a já jsem to vystﬁelil pﬁes obránce.
ABE: V muÏstvu nejste sám jsou zde
star‰í zku‰ení hráãi, je zde Tomá‰ Vokoun,
Radek Dvoﬁák a Richard Zedník…
MF: Hodnû mi pomáhají a mohu si s nimi
promluvit ãesky. Jsem s tím hroznû
spokojen˘.
ABE: Na Floridû je teì teplo, ale v Torontu
mrzne, jak˘ je to pﬁechod pro hokejistu…
MF: Pﬁivykl jsem si jiÏ teplu na Floridû. Na
tréninky a zápasy tam jezdím v tren˘rkách a
v triãku. Tady tûch minus deset je cítit, ale
pﬁed tím jsem hrál quebeckou ligu za
Rimouski a tam byla vût‰í zima neÏ tady.
Tam bylo minus tﬁicet a nevycházel jsem
Obrany dominovaly
ven.
Toronto-Ottawa 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
ABE: Na Nov˘ rok se hrálo utkání ChicagoO tom, Ïe v utkání hráli lépe obránci neÏ
Michael Frolík zažil horší zimy
Detroit venku, chtûl byste to nûkdy zase
útoãníci svûdãí skuteãnost, Ïe ze tﬁí hvûzd
než v Torontu
utkání nebyl vybrán ani jeden útoãník, ale
dva obránci a brankáﬁ Toskala. Jednalo se

Pﬁijìte si zacviãit, zahrát volejbal do Sokola!
V tûlocviãnû klubu Steeles West Gymnastics
601 Magnetic Drive (Dufferin & Steeles):
Cviãení ÏákÛ a ÏákyÀ od 5 do 12 let
základní tûlocvik a gymnastika, lyÏování v zimû
v sobotu od 15:45 do 18:00 hod.

V tûlocviãnû ‰koly George Harvey
1700 Keele Street (Keele & Eglinton):
Cviãení mládeÏe od 6 do 12 let
basketbal, volejbal, sálová kopaná, stolní tenis aj.
ve stﬁedu od 19:00 do 20:30 hod
Cviãení muÏÛ a Ïen
Prostná, posilování, aerobik ve stﬁedu od 20:30 do 22:00 hod.
Rekreaãní volejbal muÏÛ a Ïen v pondûlí od 19:30 do 22:00 hod.

Dal‰í informace sdûlí:
Hana Jurásková: 905/838-2541, Jan Waldauf: 416/535-1413
Dominic Moore vyrovnává na 1:1
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zkusit hrát venku?
MF: Bylo tam pﬁes ãtyﬁicet tisíc a to je záÏitek
i pro hráãe. Je to dobﬁe Ïe se taková utkání
obãas hrají.
ABE: Pocházíte z Kladna, co Vám to dalo?
MF: Tam jsem vyrÛstal, hrál jsem tam za
Ïáky, dorost i své první utkání za Áãko. Byli
jsme tam s bratrem. Jsem za to Kladnu
vdûãn˘.
ABE: Není mnoho mlad˘ch hráãÛ, kteﬁí
hrají NHL, je ‰ance dostat se do národního
muÏstva?
MF: Zatím mi to jde. Myslím si, Ïe je v‰ak
pﬁíli‰ brzy.
Spokojen˘ byl i Radek Dvoﬁák, kter˘ chválil
po utkání, jak Tomá‰e Vokouna, tak Michala
Frolíka, kter˘ si pﬁed sezónou vybojoval místo
v t˘mu a dokazuje, Ïe do muÏstva patﬁí. Na
otázku, jak se cítí Richard Zedník po loÀském
zranûní Radek Dvoﬁák ﬁekl: Richard
nepociÈuje Ïádné problémy. Po tﬁech
mûsících zaãal znovu trénovat. Zdá se, Ïe
na to ani nemyslí, hraje v˘bornû. Prostû to uÏ
je za ním.
ABE: Va‰e zaãátky byly na Floridû s
Robertem ·vehlou, jak se vzpomíná na tu
dobu, kdy jste to dotáhli aÏ do finále?
RD: Byla to krásná doba. První rok v NHL,
hned jít do finále, to bylo nádherné, ale uÏ je
to ãtrnáct let. Mûli jsme v˘bornou partu.
·koda, Ïe jsme to nedotáhli aÏ do konce.
Snad se mi to je‰tû jednou po‰tûstí.
ABE: Cítíte se tedy na Floridû jako doma,
nebo to bylo nûkde lep‰í?
RD: Já se cítím v‰ude doma. UÏ jsem asi ve
ãtvrtém t˘mu, v‰ude mne pﬁijali dobﬁe. Strávil
jsem ãtyﬁi roky v New Yorku a to byla
nezapomenutelná zku‰enost. Tam se mi asi
líbilo nejvíc.
Ale‰ Bﬁezina
***

Mladí hokejisté
do Kanady

Od 26. do 30. bﬁezna 2009 se koná v
Torontu hokejov˘ turnaj pod patronací
Toronto Aeros. Tohoto turnaje se zúãastní
Ïákovsk˘ hokejov˘ t˘m HC Mora Olomouc.
Bude to jejich první hokejová cesta za
velkou louÏi. T˘m pﬁiletí 20. bﬁezna 2009 a
v dobû aklimatizace sehraje nûkolik
pﬁátelsk˘ch zápasÛ. V jejich rozvrhu je
náv‰tûva torontsk˘ch pozoruhodností a
také zápasu Toronto Maple Leafs-Boston
Bruins. Krajanská veﬁejnost bude
informována o ãasov˘ch rozvrzích zápasu.
T˘m mladíkÛ z Olomouce urãitû pﬁivítá
podporu krajansk˘ch fanou‰kÛ. Ve
stejném ãasovém období, vyjede, pro
zmûnu na montrealsk˘ led, Ïákovsky t˘m
Technika Brno, kter˘ v minulém roce sehrál
jarní turnaj zde v Torontu. Chlapci a vÛbec
celá loÀská skupina vzpomíná na pﬁíjemnû
proÏit˘ t˘den zde v Torontu. O podrobnûj‰í
informace mÛÏete volat na ãíslo: 905/2710984.
mi

Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.24-25.satellite1-416.com
www.24-25.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***

