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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

KdyÏ odejde herec

Bohou‰ Máca byl velk˘m hercem, ne tím, Ïe by hrál v nûkterém z velk˘ch divadel. To mu nebylo dopfiáno, ale
tím, Ïe dával do pfiedstavení du‰i. Jeho schopnost vcítit se do role byla jedineãná a nenahraditelná. Pamatuji
se, Ïe kdyÏ jsem pfii‰el do Kanady v roce 1980, Ïe mnû nûkdo ukázal video-záznam ·kvoreckého hry BÛh do
domu a tam mne zaujal právû v˘kon herce, kterého jsem tehdy neznal. Byl to Bohou‰ Máca, kterého jsem pak
vidûl v bezpoãtu pfiedstavení Nového divadla. Stejnû velk˘mi záÏitky bylo, kdyÏ Bohou‰ pfiedná‰el poezii.
Jednou v druhé polovinû osmdesát˘ch let se konal Veãer poezie v kostele svatého Pavla. KaÏd˘ z autorÛ mûl dvû
básnû. Jednu ãetl sám. Druhou pak nûkdo z hercÛ Nového divadla. Mûl jsem to ‰tûstí, Ïe moji s názvem Po 30
letech recitoval Bohou‰. Najednou jsem vidûl nadstavbu, kterou do poezie dával. Byl to zvlá‰tní pohled na sebe
samého pfies nûkoho druhého.
Divadelní hry nejprve vstfiebal do sebe, uchopil je a pak je právû takto pfietavené na jevi‰ti vracel. Pfii tom to
dûlal nenápadnû, bez vnûj‰ích lacin˘ch efektÛ, ale o to s vût‰í vnitfiní silou. Tû‰ili jsme se, Ïe ho uvidíme koncem
fiíjna ve hfie Famílie aneb Dûdictví otcÛ zachovej nám, Pane! Tomá‰ Ma‰ek v bulletinu, kter˘ je k tomuto
pfiedstavení napsal, Ïe se jedná o dream team.
V pfiedveãer uzávûrky tohoto ãísla jsme se dovûdûli, Ïe Bohou‰ náhle zemfiel. Herci Nového divadla nejprve
chtûli pfiedstavení zru‰it nebo odloÏit, ale nakonec se rozhodli, Ïe tímto pfiedstavením uctí jeho památku.

Ale‰ Bfiezina - Foto ze hry Adam Stvofiitel

THE PRAGUE NIGHT
OF GLAMOUR

Ve stfiedu 7. listopadu 2007 se v nádhern˘ch prostorách
klubu Hart House (University of Toronto, 7 Hart House
Circle, Toronto) uskuteãní jedna z nejvût‰ích ãesk˘ch
akcí v Severní Americe tohoto roku - The Prague Night
of Glamour. V˘tûÏek veãera, kter˘ je organizován pod
zá‰titou generálního konzula âeské republiky v Torontu
Richarda Krpaãe, bude vûnován na cestu mal˘ch
indiánsk˘ch hokejistÛ z White Dog Reserve do Toronta
na zápas NHL Toronto Maple Leafs - New York Rangers
a na setkání s jejich velk˘m vzorem, jedním z nejlep‰ích
obráncÛ souãasné NHL Tomá‰em Kaberlem, kter˘ se
slavnostního veãera rovnûÏ zúãastní.
Náv‰tûvníci budou pfiivítáni jazzem v podání Edy

Vokurky, vítûze National Jazz Awards Canada 2006 v
kategorii jazzov˘ houslista roku, a poté si budou moci
vychutnat slavnostní veãefii za pohledu na krásné ãeské
modelky pfiedvádûjící dokonalé ‰perky jednoho z
nejv˘znamnûj‰ích svûtov˘ch dodavatelÛ módní
biÏuterie, spoleãnosti Jablonex. Dezert bude
doprovázen hudbou nejv˘raznûj‰í osobnosti ãeské
World Music souãasnosti, zpûvaãky, houslistky a
hereãky Ivy Bittové, která v roli Elvíry v opefie Don
Giovanni oslnila nejen newyorskou Carnegie Hall. Operu
ov‰em neãekejte - Iva Bittová disponuje neuvûfiiteln˘m
rozsahem tvorby - od váÏné hudby, opery nebo vlastního
zpracování lidov˘ch písní aÏ po experimentální taneãní
hudbu za spolupráce s vûhlasn˘mi DJ’s - poãkejme
tedy, ãím nás Iva Bittová pfiekvapí tentokrát.
Koncepce celého veãera má jedin˘ cíl - alespoÀ na pár

hodin pfienést diváky do atmosféry magické veãerní
Prahy, plné tajemství, krásné hudby a je‰tû krásnûj‰ích
Ïen. Tichá aukce s ãesk˘m kfii‰Èálem a ‰perky pak
bude pfiipomínkou tradiãních ãesk˘ch hodnot v
moderním provedení.
Lístky je moÏné objednat na tel. ãísle 416-439-4354,

platbu je moÏné provést kreditní kartou (s pfiiráÏkou 3%
za transakci) nebo ‰ekem vystaven˘m na jméno “MMI-
Club of Prague”, kter˘ prosím za‰lete na adresu MMI,
450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto, ON, M1G
1H1. Cena jednoho lístku 150 CAD, stÛl pro 10 osob
1200 CAD.
Tû‰íme se na setkání s Vámi ve stfiedu 7. listopadu v

18.00 v Hart House.
***

Pfii této pfiíleÏitosti jsme jako mediální partnefii poloÏili
generálnímu konsulovi Richardu Krpaãovi nûkolik
otázek:
ABE: Jak dlouho byl tento projekt pfiipravován?
RK: JiÏ záhy po mém pfiíjezdu do Kanady, bûhem

sluÏební cesty do Winnipegu v dubnu tohoto roku jsem
potkal krajanku se zajímav˘m osudem. Paní Barbora
Machová se provdala za pfiíslu‰níka indiánského kmene
Oji-Kree, má dva krásné syny a je uãitelkou v rezervaci
White Dog poblíÏ Kenory. Brzy po mém návratu do
Toronta se zaãaly r˘sovat hlavní obrysy celé akce.
Jejím hlavním smyslem je pomoci tûm mal˘m klukÛm a
holãiãkám, ktefií v rezervaci hrají od rána do veãera
hokej a hovofií s velk˘m nad‰ením o Tomá‰i Kaberlem
a o Maple Leafs. Dal jsem si dvû a dvû dohromady,
oslovil pana Kaberleho a on souhlasil se svou úãastí.
ABE: Jak byl nápomocn˘?
RK: Tomá‰ Kaberle byl nesmírnû vstfiícn˘. Jsem rád,

Ïe se zúãastní veãera a moÏná pronese i nûjakou
zdravici bûhem veãera. Také souhlasil s tím Ïe 29.
prosince 2007, kdy se hraje zápas mezi Toronto Maple
Leafs a New York Rangers a na kter˘ malí Indiáni
pfiijedou, se jim bude vûnovat po tréninku a sejdou se
i po zápase. Rád bych, aby malí hokejisté vidûli, Ïe
Tomá‰ Kaberle má nejen velk˘ talent, ale Ïe na sobû
pfiedev‰ím tvrdû pracuje. Tfieba nûkter˘m z nich toto
setkání otevfie oãi a jednou usnadní cestu Ïivotem. S
Jaromírem Jágrem z New York Rangers zatím nejsme
v kontaktu, ale pevnû vûfiíme, Ïe se setkání po zápase
taky zúãastní.
ABE: Kolik lístkÛ se na veãer 7. listopadu zatím

prodalo a jaká bude úãast médií?
RK: Na‰ím cílem bylo dosáhnout mety 150 lístkÛ. V

souãasné dobû mohu s velk˘m uspokojením prohlásit,

Ïe se jiÏ pohybujeme nad touto hranicí. Rád bych na
tomto místû vyjádfiil velk˘ dík na‰im mnoha sponzorÛm,
bez nichÏ by se tento veãer vÛbec nemohl uskuteãnit.
Jmenovat je v‰echny nemohu, takÏe alespoÀ ty nejvût‰í
- firma United Cleaning Services a pan Karel a Olga
Velanovi.
Oãekáváme velkou úãast i ze strany kanadsk˘ch

médií, v ãele s na‰imi krajany Hanou Gartner ze CBC,
Peterem C. Newmanem a George Grossem z Toronto
Sun. Ten jiÏ dokonce napsal velmi hezk˘ ãlánek o
Prague Night of Glamour do Toronto Sun v poslední
záfiijovou nedûli.
V neposlední fiadû dûkujeme za neutuchající podporu

i ze strany Satellitu. Tû‰ím se na setkání s Va‰imi
ãtenáfii 7. listopadu v Hart House.

TZ-CzC, abe
***
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Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 804)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Porady a ovûfiování dokladÛ po pfiedchozím zavolání

Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
 E-mailové adresy: Ústfiedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

Canada

âeská televize Nová vize
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v  10:00.
Stfiedeãní biblická hodina v 19:30 (V létû u
AláãÛ). 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 anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: 905/
712-1200, fax: 905/712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca.  BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/532-
5272, 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.  Farár:  P. Dolinsk˘.
BohosluÏby: 9:00 angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby: 28.10., 11.11., 9.12. ve
13:00 a 24.12 v 16:30.

Kat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Pavel Norbert Rou‰, St. Adalbert
R.C. Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington
L7T 1H2. Tel/Fax.: (905) 635-5763.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20. fiíjna  2007 v 17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:  20.
fiíjna  2007 v 10:00
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
21. fiíjna  2007 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

19.10.2007 v 3:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

8.11.2007

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.

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

Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu „Steeles West Gymnastics“

601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kfiiÏovatky Steeles Avenue West a Dufferin Street)

Dospûlí - kaÏdou stfiedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin

George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kfiiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street,

vjezd na parkovi‰tû z ulice Bicknell Avenue)
Informace:

Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

“LET’S HAVE A BALL”

15 ÚNORA, 2008
v

ROYAL FAIRMONT HOTEL
SE USKUTEãNÍ GALA PLES

Pro informace a lístky volejte

416/239-8561

26. 10. (pá)   20:00
27. 10. (so) 16:00 a 20:00

28. 10. (ne) 16:00
Familie, aneb Dûdictví otcÛ zachovej

nám, Pane
Joseph Workman Auditorium

Nové divadlo
***

27.10. (so) 19:00
 Zdenûk Plech a Marcela Groffová

Kostel sv. Václava
Oslava 28. fiíjna -Nokturna

***
2.11.(pá) 20:00

3.11. (so) 16:00 a 20:00
4.11. (ne) 16:00

Páva
Joseph Workman Auditorium

Slovenské divadlo
***

6.11. (st)
Iva Bittová v Music Gallery

***
7.11. (st.) 18:00

 “Prague Night of Glamour”
Hart House

Generální konzulát âR
***

15. 11. (ãt) 19:30
Pfiedná‰ka na sokolskou tematiku

Kostel sv. Václava
***

25. 11. (ne) 17:00
Katefiina Englichová a Milan Brunner

Nokturna
***

8.12. (so) 19:00
Vánoãní pofiad koled
âs. baptistick˘ kostel

200 Annete St.
***

15.12. (so) 16:00
Dûtská Mikulá‰ská nadílka

Steeles West Gym Club
***

16.12.(ne) 16:00
Hudebno-poetické skvosty

Vánoãní  program “Pri stºmenom
svetle”

Kostel sv. Václava
***

2008
17. 1.  (ãt) 19:30

 Informaãní beseda pro nové ãleny
Kostel sv. Václava

***
19. 1. (so) 18:00

âlenská beseda (Potluck)
Kostel sv. Vaclava

***
26. 1. (so) 19:00

Sokolské ·ibfiinky
Kostel sv. Václava

27. 1. (ne) 14:00
Dûtské ·ibfiinky

Kostel sv. Václava
***

2. 3.  (so) 14:30
77. valná hromada Sokola

Kostel sv. Václava
***

9. 3. (ne) 11:30
Velikonoãní trhy

Kostel sv. Václava
***

20. 3 (ãt) 19:30 hod.
Pfiedná‰ka na sokolskou tematiku

Kostel sv. Václava
 ***
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Czech &Slovak Institutions

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.

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

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

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

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

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

Koncert k v˘roãí zaloÏení
âeskoslovenska

Koncert bude 27. fiíjna 2007 v 19 hodin v
kostele Sv. Václava.
V posledních pár letech je tato v˘znaãná
událost nav‰tûvována stále více krajany,
snad proto, Ïe kalibr  umûlcÛ  je na vysoké
úrovni. Vy ktefií jste nav‰tívili  oslavu 28.
fiíjna pfied rokem si urãitû vzpomenete na
vynikající koncert Panochova kvarteta s
pianistou Borisem Krajn˘m., koncert kter˘
byl plnû sponzorován nov˘m generálním
konzulátem.
Kostel sv. Václava byl tak pfieplnûn, Ïe lidé
stáli v chodbiãce neb nebylo dostatek Ïidlí.
I letos pofiadatelé doufají ve velkou úãast
na‰ich krajanÛ.  Na programu letos  nebude
komorní hudba, ale pûveck˘ recitál ZdeÀka
Plecha (bass barytone) a Marcely Grofové
(alt)  z Prahy.  V doprovodu profesora
Jana Krále z JAMU, usly‰íte v první ãásti,
po státních hymnách Biblické písnû
Antonína Dvofiáka. Po pfiestávce pak
úryvky z oper, ãesk˘ch i svûtov˘ch.
Profesor Král zahraje i na varhany, ale to
uÏ bude patfiit  k nûkolika  pfiekvapením v
programu. Zajistûte si vstupenky vãas,
vloni se pár pfiátel nedostalo do sálu.
Pfiedplatitelé Nokturen mají vstup zdarma,
a máte-li je‰tû zájem o pfiedplatné (8
koncertÛ) je moÏné tak uãinit na 416/439-
4354. V‰echny koncerty nejsou na
Masaryktownu, pár jich bude v kostele sv.
Václava neb je  tam k dispozici piano.
Obãerstvení je organizovano v‰emi na‰imi
organizacemi a spolky vãetnû generálního
konzulátu. Pfiijìte oslavit 89. v˘roãí zrození
âeskoslovenska a vezmûte s sebou své
pfiátele!

M.K.
***

Torontsk˘ orientaãní závod
Pfiátelé pohybu na ãerstvém vzduchu a
ktefií jsou  ochotni zamûstnat své
orientaãní schopnosti, jistû uvítají moÏnost
uÏít si podzimní pfiírody v Torontu aktivním
pohybem a nav‰tívit místa, která by jinak
mohla uniknout jejich pozornosti.  27.
fiíjna 2007 zveme zájemce o aktivní pohyb
do E.T. Seton Park.
Zaãali jsme pofiádat na‰e “orienÈáky”

nûkdy kolem roku 1996 pro své pfiátele s
evropsk˘mi kofieny a pak jsme “nakazili”
na‰e kolegy z práce a pozdûji ãleny
sportovních aktivit, kter˘ch jsme se sami
zaãali zúãastÀovat.
Na‰e webová stránka vám vysvûtlí

jednoduchá pravidla orientace a
informace, jak se dostat ke startu:
http://home.primus.ca/~jkopka/orient/
PouÏíváme velice detailní orientaãní

mapy urãené pro orientaãní závody (napfi.
1 cm = 100 m), ale na‰e akce nejsou
závodem.  Mûfiíme ãas (pro ty, ktefií ho
chtûjí znát), ale hlavním úãelem je popfiát
lidem pohyb v hezké pfiírodû (a téÏ
otestovat jejich schopnosti pfii
rozhodování, kter˘ smûr je nejlep‰í).
Úãastníci mohou jít sólo ãi ve skupinách.
Není v˘jimkou, Ïe na jafie rodina oãekává
pfiírÛstek a na podzim  uÏ jej rodiãe nesou
na zádech (to v‰e je dokumentováno
fotografiemi na na‰í webové stránce).
Úãelem není vyhrát, ale uÏít si pfiírody.
Úãtujeme “smû‰nou” ãástku (mnoho lidí

nevûfií, Ïe to je moÏné)  - obvykle mezi
2,50-3,50 dolary. To je cena za vyti‰tûní
map a obãerstvení (ovoce, dÏusy, voda,
snacks, atd.).
Pokud se rozhodnete, Ïe chcete poznat

torontské parky (o kter˘ch jste pfied tím
nevûdûli) a strávit hezké sobotní
odpoledne, dejte nám vûdût pfies na‰i
webovou stránku.

Barbr
***
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1552 Bloor St. W.

Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik

Canada-Czech Republic

Chamber of Commerce

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE

909 Bay St. # 1006

Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432

E-mail: trade@ccrcc.net

www.ccrcc.net

ABE
Letáky, broÏury,  tiskoviny.

Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca

P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

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

Stories

Petr ChudoÏilov: Podoby ‰tûstí
·tûstí na sebe bere nejrÛznûj‰í podoby. Poznat, Ïe
osud nám právû ukázal pfiívûtivû naklonûnou tváfi,
nemusí b˘t vÏdy jednoduché. Letos jsem v‰ak mûl
skuteãnû ‰tûstí. Nezpochybnitelné! Nedlouho poté,
co jsem projel Gotthardsk˘m tunelem na dovolenou
do Itálie, se nedaleko obce Gurtnellen ve v˘‰ce 1400
metrÛ uvolnily ãásti skalního masívu Taghorn a zfiítily
se na dálnici. Balvany velikosti ob˘vacího pokoje -
nejvût‰í váÏil 125 tun! - V pádu vyvinuly pfiímo
kosmickou energii a pÛsobily niãivû jako obrovské
bomby. Zasáhly auto s manÏelsk˘m párem, kter˘ se
zajisté stejnû jako já tû‰il do Itálie. Zãásti rozdrcené
auto shofielo, posádka zahynula.
Na stejném místû do‰lo k sesuvu uÏ pfied rokem,

ov‰em bez obûtí na lidsk˘ch Ïivotech. Pfiíãinou jsou
pfiirozené pfiírodní vlivy, laicky fieãeno, zvûtralost a
podmáãené podloÏí. Gotthard, stejnû jako fiada dal‰ích
komunikací v oblasti ‰v˘carsk˘ch Alp, bude podle
odborníkÛ vÏdycky pfiedstavovat nebezpeãí, ãlovûk
se riziku v horách nikdy úplnû nevyhne. DÛkaz této
teorie pfii‰el vzápûtí: kdyÏ byly po nûkolika dnech
balvany odstranûny a obnoven provoz, za pouh˘ch
devadesát minut do‰lo k novému sesuvu. Na kritickém
místû teì pracuje maliãk˘ bagr, skála má b˘t odstfielena
celou jednou tunou trhavin. Ani potom v‰ak riziko
úplnû nezmizí, ocelové záchytné sítû a bariéry balvany
obludné velikosti zkrátka, nezastaví. Pomohly by
hluboké sbûrné jámy, ale ty je moÏno vybudovat
pouze na rovinû, ne ve strmé stûnû. Kdo chce napfií‰tû
projet Gotthardem klidnûji, má pr˘ pouÏít vlak, traÈ je
poloÏena na bezpeãnûj‰í stranû.
V logicky vzplanuv‰í politické debatû padla otázka:

proã vlastnû nebyl postaven del‰í tunel? Odpovûì:
Ano, ‰etfiilo se, ale zku‰enost ukazuje, Ïe tunel sice
lépe chrání pfied sesuvy, ale obecnû nepfiedstavuje
bezpeãnûj‰í fie‰ení: pfii kaÏdém tunelovém poÏáru
pfiicházejí o Ïivot nejménû dva lidé. Absolutní
bezpeãnost neexistuje, kdo se chce zachránit, má pr˘
utéci, schovat se a modlit. Pravdûpodobnost, Ïe ãlovûk
bude zabit balvanem na silnici je pr˘ men‰í neÏ Ïe jej

zasáhne blesk anebo vyhraje milion v loterii.
Katastrofy ve ‰v˘carsk˘ch horách ostatnû byly
vÏdycky, ta nejvût‰í se odehrála roku 1806 v Goldau.
Z hory Rosskopf se tehdy uvolnilo neuvûfiiteln˘ch 40
milionÛ krychlov˘ch metrÛ kamení a v nûkolika
minutách pohfibilo celou vesnici, O Ïivot pfii‰lo 457
lidí, hmotné ‰kody, v pfiepoãtu na dne‰ní kupní sílu
‰v˘carského franku, pfiedstavovaly pÛl miliardy!
Na zpáteãní cestû z Itálie domÛ do Basileje se na mû

‰tûstí usmálo je‰tû jednou. PonûvadÏ prÛjezd
Gotthardem byl úfiednû uzavfien, zvolil jsem, podobnû
jako tisíce jin˘ch automobilistÛ, obchvat pfies Mal˘
Bernardino do kantonu Graubünden, Brzy jsem uvízl
v 15 kilometrÛ dlouhé dopravní zácpû. Soucitnû jsem
pozoroval mladou nûmeckou rodinku s dûtmi. VÛbec
nevûdûli, kde se vlastnû nalézají, nemûli pofiádnou
mapu, propadali dezorientaci a panice. Ujal se jich
ãinorod˘ blbec, nechybûjící pfii Ïádné katastrofû
kdekoli na svûtû. Barvitû jim vylíãil v‰echna moÏná
nebezpeãí ve ‰v˘carsk˘ch horách. Doporuãil, aby pfii
kaÏdém, i úplnû krátkém opu‰tûní auta mûli pofiád u
sebe peníze, doklady a pevné boty, jakoÏ i zásobu
jídla a pití na dva dny. KdyÏ byl v nejlep‰ím, objevil
se v protismûru, nûjak˘ch dvûstû metrÛ pfied námi,
nenápadn˘ obláãek. Rychle se rozrostl v hfiibovit˘
mrak d˘mu, jímÏ pro‰lehávaly plameny. “Co to hofií?”
vydûsila se rodinka. “Auto,” fiekl blbec. Hasiãi pfiijeli
s dramatick˘m houkáním za pÛl hodiny, ale rychle
zase zamífiili zpátky. “Kam jedou?” úpûla rodinka.
“Pro vodu,” fiekl blbec. KdyÏ jsme po nûkolika
hodinách ãekání a popojíÏdûní koneãnû míjeli místo
ne‰tûstí, spatfiili jsme vyhofiel˘ vrak autobusu. Okolo
postávali âíÀáni, zasmu‰ile pohlíÏející do horské
krajiny. Napoãítal jsem jich 51. Zachránili se v‰ichni,
dokonce i se zavazadly. Moje osobní bilance? Unikl
jsem balvanÛm, ohni, bleskÛm a meteoritÛm, logicky
teì nevyhraji ani ten milion v loterii, pfiestoÏe uÏ 54
let sázím pofiád stejná ãísla!

20.6.2006

Psáno pro âRO 6. Oti‰tûno s vûdomím autora.

Josef Lnûniãka: Lidé ze „Zámku”
V obci Budislavi, která je mimochodem
moje rodi‰tû, jsou mezi rozervan˘mi
skalisky, jenÏ nesou stopy po tûÏbû kamene
nebo písku, znát do dne‰ního dne stopy po
chalupû. V mém dûtství byla je‰tû tato
chatrã obydlená dvûma lidmi. Já sám jsem
byl asi dvakrát pozván do této „rezidence”
k nemalému pfiekvapení rodiãÛ.
Chatrã ob˘vali matka a syn Ka‰parovi. Je

nutno pfiedeslat, Ïe oba tito lidé byli v celé
obci známí alkoholici. Syn se jmenoval
Josef, mohlo mu b˘t asi 35-38 rokÛ, vût‰inou
chodil neoholen˘, páchl po alkoholu, v
ústech neustále nejlacinûj‰í cigaretu Zorku.
Postavu mûl ‰tíhlou, vlasy tmavû ka‰tanové
sãesané dozadu. Lidé se ho báli, kdyÏ se s
ním mûli setkat. Dûti se mu zdaleka
vyh˘baly. Pfii nevyhnutelném setkání byla
jeho první slova: „Dej mi Zorku, dej mi
Zorku, dej mi Zorku”. Pfii tom mûl jednu
urãitû v ústech zapálenou. Vrávoral a
neustále, jak jsem si v‰iml, mûl tendenci
zvrátit se na záda. VÛbec mÛj vûk nevnímal,
kdyÏ na mnû Ïádal Zorku. Nikdy se v‰ak
nestalo, aby mû poÏádal tfieba o kousek
chleba nebo salámu ãi podobnû. Vûdûl, ale
velice dobfie, ãí jsem, kde bydlím, Ïe
chodívám k babiãce, coÏ bylo asi 500 metrÛ
od rodného domu.
Hostinec   na Skalách byl v sousedství,

tam byl ãast˘m hostem. A nejen on, ale i
jeho matka. Kupovali ten nejlacinûj‰í alkohol
nebo pivo. Matka  byla ‰tíhlá, ale co mû na
ni vÏdy pfii setkání upoutávalo bylo, Ïe

nosila vzhledem ke své postavû neúmûrnû
veliké ãíslo bot. Obãas v nich zadrhla o
zem. Její chÛze mnohdy vrávorající byla
zajímavá: dûlala jeden krok del‰í, druh˘ o
mnoho krat‰í. V létû v zimû stejnû ústrojná
bez punãoch holá l˘tka dlouhé hubené
nohy.
Pepka jsem potkal u Flídrovy chalupy. Z

jedné strany velmi vysoká kamenná zeì z
druhé usedlost. Nebylo kam se uhnout,
abych se s ním nesetkal. Po obvyklé
poptávce po Zorce mi fiekl „Pojì se mnou k
nám. rozbu‰ilo se mi v ten okamÏik srdíãko
jak jsem se lekl. Dûlal jsem se klidn˘m a
souhlasil, Ïe s nim pÛjdu do „Zámku”.
Rezidence stála stranou a k chatrãi se
muselo pû‰inou. Josef otevfiel dvefie, které
dole drhly o práh. Malé pfiístfie‰í vpravo mi
pfiipomnûlo, jak jsem tam jednou zahlédl
starého jednookého ·vihla, jak tam stahová!
právû kÛÏi ze zabitého psa, od té doby mi
bylo jasné, proã psi na ·vihlu tak doráÏejí.
V dvorku bylo malé hnoji‰tû, vpravo záchod.
TûÏké dubové dvefie do svûtnice, malá
pfiedsíÀka. Svûtnice, dá-li se to tak nazvat,
mûla podlahu z udusaní zemû, matka leÏela
v ‰iroké posteli opilá. Poznala mû a jen
poznamenala: „Pepík pfii‰el!” Více mû
nevnímala. V místnosti mû upoutal nejdfiíve
pfiekrásn˘ pohled do krajiny pod „Zámkem”.
Rozsáhlá louka, pohled na velké i malé
hradisko, na studnu s pumpou zvanou
Vápenka, kam chodili pro vodu v‰ichni
obyvatelé chalup.

Na druhou stranu bylo vidût z okna dal‰í
ãást doleckého údolí s luky a dal‰í pumpou.
Krásn˘ v˘hledem aÏ na Mokrej‰Ûv lesík,
kde se také fiíkalo u zmrzlé Lenochové,
která tam mûla v tom lesíku zahynout.
Snad nikdo, mimo statek na kopci, nemûl
tak krásn˘ v˘hled ze svého bydli‰tû jako
tito dva. Zafiízení bylo velmi prosté. Za
postelí stojan s umyvadlem, dole nûkolik
lahví od piva, na zdi vû‰áky, putny jedna z
nich s pokliãkou, police s nádobí... Chudoba
hledûla z kaÏdého kouta. Ve svûtnici
kraloval velk˘ dubov˘ stÛl dÛkladn˘ a
dokonce se dal zam˘kat.
Josef po jistém zaváhání s námahou vylovil

odkudsi klíã a zasunul ho do velkého
‰uplete. Odemkl ho a já zÛstal pfiekvapen˘.
Ten velik˘ truhlík byl pln˘ stovek a stovek
rÛzn˘ch mincí, moÏná i tisíc kusÛ rÛzn˘ch
hodnot. Nûjaké bankovky, italské,, jeÏ byly
neplatné. Nemûl jsem sílu, abych to ‰uple
nadzvedl. Proã to nevymûnili pfii kolkování
penûz pfii vzniku âeskoslovenska mi zÛstalo
záhadou. Pr˘ jim to nikdo nefiekl! Ale kde k
tomu pfii‰li? Na tuto otázku jsem nikdy
nenalezl odpovûì. Moji rodiãe se
nechápavû podivovali, moÏná mi ani
nevûfiili. VÏdyÈ to obrovské mnoÏství mincí
pfiedstavovalo znaãné jmûní. Jeho pÛvod
zÛstal tajemstvím.
Jak a kde skonãilo to bohatství, nevím.

Oni dva se dostali do ústavu. Jen stopy po
„Zámku” ve skále zÛstaly.

***
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Financial

1 CDN $ 19,93 Kã
1 EURO 27,49 Kã
100 Sk 81,82 Kã
1 US $ 19,40 Kã
âNB - 15. 10. 2007

Kursovní lístek
100 Kã 5,20 CDN $
100 SK 4,25 CDN $
1 CDN $ 19,23 Kã
1 CDN $ 23,53 SK
1 US $ 0,97 CDN $
1 EUR 1,43 CDN $
Toronto Star  - 13. 10. 2007

Zlatý Bažant v obchodoch LCBO!

Jan Rube‰, muÏ s mnoha talenty
Dne 27. fiíjna 2007 vyjde kniha o jednom z nejpopulárnûj‰ích âechÛ v Kanadû. Autorem je jedna z pfiedních postav kanadského
hudebního Ïivota dlouholet˘ Rube‰Ûv pfiítel Ezra Schabas, kter˘ mimo jiné publikoval biografii Sir Ernest Mac Millan, Dûjiny
Kanadské operní spoleãnosti a Dûjiny kanadské konzervatofie.

Je‰tû pfied vydání autorizované biografie
jsem nav‰tívil Rube‰ovi a tak jsem se
dovûdûl, Ïe Jan vlastnû pÛvodnû chtûl
studovat medicínu, ale Ïe v té dobû byly
zavfiené vysoké ‰koly a tak se rozhodl
pro konzervatofi. Pfies ·v˘carsko
emigroval do Kanady, kde se seznámil v
Montrealu s manÏelkou Susan a jejich
manÏelství trvá jiÏ 57 let. Jan Rube‰ za
svÛj poÏehnan˘ Ïivot vystupoval ve více
jak tisíci operách, operetách ãi
muzikálech. Hrál skoro ve stovce filmÛ,
vystupoval v rozhlase, pozdûji v televizi v
dûtsk˘ch pfiedstavení a také vystupoval
v Novém divadle ve Veselé vdovû a v
Polské krvi ãi uvádûl slavnostní koncert v
Royal Ontario Museum.

V úvodních kapitolách se popisuje
dokonãení konzervatofie v roce 1947 a
jeho poãátky v Plzni. v divadle J. K. Tyla.
Následuje emigrace seznámení se Susan
pfii natáãení Forbidden Journey v
Montrealu. PfiestoÏe Jan Rube‰ má radûji
Mozarta ãastokrát vystupoval v ãesk˘ch
operách. V roce 1952 to bylo v Prodané
nevûstû, která byla uvedena v New Yorku.
O rok pozdûji vysílala poprvé CBC-TV
operu Don Givanni právû s Janem
Rube‰em. Vystupoval v‰ak nejen v
operách, ale i v operetách. Mimo jiné
velice ãasto v Stratfordu, kde v roce 1959
hrál v Offenbachovû operetû Orfeus v
podsvûtí, kdy vystupuje jako Pluto.
Následuje fiada vystoupení po celé
Kanadû, vãetnû Vancouveru v roce 1962.
Bûhem PraÏského jara v roce 1968 se
Rube‰ov˘m podafiilo nav‰tívit
âeskoslovensko. Pfii pfiíleÏitosti v˘roãí
srpnov˘ch událostí je v knize i o básni
Johna Reevese vûnované âesko-
slovensku, kterou pfieloÏil do ãe‰tiny Josef
âermáka a v CBC recitoval právû Jan
Rube‰. Jednou z hlavních ãinností byla i
pfiedstavení pro dûti.
V roce 1982 se stal Jan Rube‰ mistrem

Kanady v tenisu v kategorii nad ‰edesát
let. PfiíznivcÛm stfiíbrného plátna se stal
v‰ak znám˘ rolí dûdeãka ve filmu Witness
z roku 1985. Jan Rube‰ vzpomíná, Ïe se
vlastnû k tomuto natáãení dostal
náhodou. Hledali dûvãe pro film a pfii tom
jsem se objevil já. Následovaly dal‰í filmy
z nichÏ si mnozí pamatují z roku 1987
Smrt v zimû.

PfiestoÏe manÏelé Rube‰ovi jsou dnes
v penzi a Jan Rube‰ byl nejen vynikající
herec, zpûvák, tenista na jednu vûc se v
knize zapomenulo. I ve vûku 88 let je
vynikajícím taktikem pfii pauzírovaném
mariá‰i. Pfii jeho zimním pobytu na Floridû
svádí nelítostné souboje s Josefem
Pichlíkem a Václavem Táborsk˘m.
Václav Táborsk˘ jako benjamínek v‰ak
daleko za tûmito veterány zaostává. Na
kolik dal‰ích talentÛ Jana Rube‰e se v
této knize nedostalo zÛstává otázkou,
ale to hlavní se z ní dovíte. Kniha bude k
dostání ve v‰ech velk˘ch knihkupectvích
v Kanadû.

Jan Rubeš

Ale‰ Bfiezina
***
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Iva Bittová v Torontu

Zpûvaãka, houslistka a hereãka Iva Bittová vystudovala hudebnû
dramatick˘ obor na konzervatofii v Brnû. Od roku 1978 byla ãlenkou
Divadla na provázku (dnes Husa na provázku), kde na sebe upozornila
rolí ErÏiky ve hfie Balada pro banditu. Od roku 1984 vystupovala jako
zpûvaãka a houslistka s vlastními písnûmi na lidové texty, také se
známou brnûnskou formací Dunaj a pozdûji se ·kampov˘m kvartetem.
Ve spolupráci se skladatelem a bubeníkem Pavlem Fajtem dosáhla
mnoha úspûchÛ na evropsk˘ch scénách progresivní hudby. Rozsah
jejích aktivit je pozoruhodn˘ - v hudbû od vlastních interpretací
lidov˘ch písní pfies experimentální jazz, rock aÏ po houslové aplikace
skladeb váÏné hudby a operní zpûv. V roce 2003 byla nominována jako
osobnost World Music radia BBC, v roce 2004 úãinkovala v newyorské
Carnegie Hall v roli Elvíry v Mozartovû opefie Don Giovanni. Na tuto
spolupráci pak navázala nûkolika koncerty s tamní formací Bang On A
Can All Stars, které vyvrcholily vydáním alba Elida.
Iva Bittová bude koncertovat 6. listopadu 2007 v torontském klubu
Music Gallery, lístky si mÛÏete zakoupit na http://www.ticketweb.ca.

***
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Kratší Jméno, Více Místa!
Trans-Com Transport je nyní TCT

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

Přepravujeme veškeré typy a velikosti 
nákladů – od špendlíků až po nákladní vozy
– včetně automobilů, domácího vybavení,
výstavních a technických materiálů.

Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako
distribuční střediska pro celou Evropu a
Severní Ameriku.

Naše letecké oddělení v Praze provádí 
proclení a distribuci.

Máme více než 25 let zkušeností v 
mezinárodní námořní, letecké, silniční 
i železniční přepravě.

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

�

�

✈
�

Změnili jsme lokalitu abychom mohli
nabídnout kvalitnňejší služuby

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

T O R O N T O •  P R A H A •  O T T A W A •  M O N T R É A L •  B U F F A L O •  C H I C A G O •  A T L A N T A

�

Zmûnili jsme lokalitu, abychom mohli
nabídnout kvalitnûj‰í sluÏby!

Kratší jméno, více místa!

Press

Staropramen

v západním Torontu!

18.10.2007

Vlaky me‰kajú aj pre
samovrahov

BRATISLAVA-sme/Michal Pi‰ko-Do
prejazdu osobného vlaku vo Veºkom
Bieli v okrese Senec v pondelok veãer
zostávali uÏ len sekundy, keì sa na
traÈ rozhodol vstúpiÈ sedemnásÈroãn˘
chlapec a otoãil sa chrbtom k ru‰Àu.
Ru‰Àovodiã nemal ‰ancu stroj zastaviÈ.
Rozsiahle devastaãné zranenia nedali
nádej na preÏitie.
Ne‰Èastn˘ mládenec zav⁄‰il mimoriadne
ne‰Èastn˘ deÀ na Ïelezniãn˘ch tratiach.
V pondelok na koºajniciah zahynuli aj
ìal‰í dvaja muÏi, vlaky ich zrazili blízko
RuÏomberka a Pie‰Èan.
Na slovensk˘ch Ïelezniciach

kaÏdoroãne zomrie takmer sto ºudí. V
porovnaní s cestami, kde vlani zomrelo
579 ºudí sú v‰ak oveºa bezpeãnej‰ie. Na
Ïeleznici to bolo „len“ 92.
Riziko nehody a zranenia je nízke najmä

pre pasaÏierov vo vlakoch. Istou hrozbou
je vlak pre autá na priecestiach, kde sa
stávajú najtragickej‰ie nehody, a pre
nepozorn˘ch chodcov.
„Za uplynul˘ch 20 rokov zomrel vo vlaku

pri dopravnej nehode iba jeden cestujúci,“
potvrdzuje hovorca Îelezniãnej
spoloãnosti Milo‰ âikovsk˘. Stalo sa to
vlani, keì sa motorov˘ osobn˘ vlak zo
·túrova do Levíc zrazil na Ïelezniãnom
priecestí s nákladn˘m automobilom na
odvoz smetí. Predt˘m sa posledná
nehoda, pri ktorej zomreli cestujúci, stala
e‰te v roku 1987. Po zráÏke vlaku s
nákladn˘m autom zahynulo 9 ºudí.
K˘m asi jednu pätinu úmrtí spôsobia

zráÏky vlakov s automobi lmi,
samovraÏdy tvoria aÏ tretinu. Aj podºa
hovorcu Îelezniãnej polície Jozefa
Búranského patrí dobrovoºné
skoncovanie so Ïivotom medzi
najãastej‰ie úmrtia na Ïelezniciach.
SkoãiÈ pod vlak je pre ºudí v Ïivotnej

kríze pomerne jednoduch˘m a ist˘m
rie‰ením, ako s trápením skoncovaÈ.
Îeleznice na smrÈ odhodlaného ãloveka
prakticky nemajú ako zastaviÈ.
Od zaãiatku roka pod kolesami vlakov

dobrovoºne zahynulo 22 ºudí. Vlani tak
zomrelo 29 ºudí, rok predt˘m 32.
Samovrahovia väã‰inou nerozm˘‰ºajú

nad traumou, ktorú môÏe zráÏka spôsobiÈ
zamestnancom Ïelezníc alebo
cestujúcim, hovorí hlavná psychologiãka
ÎSR Agnesa âíková. „Samovrah neberie
do úvahy vplyv svojho konania ani na
seba, nieto e‰te na okolie.“
Me‰kania vlakov sú v dôsledku tak˘chto

tragédií niekoºkohodinové. V pondelok
kvôli nim me‰kalo 22 vlakov, najdlh‰ie
bolo 180 minút.
Ru‰Àovodiã musí po zrazení ãloveka

okamÏite zastaviÈ a v riadení vlaku uÏ
nemôÏe pokraãovaÈ. Posádka nehodu
ohlási na najbliÏ‰iu stanicu a ide
skontrolovaÈ, ãi obeÈ preÏila. Potom sa
ãaká na políciu, záchranku a nového
ru‰Àovodiãa. Pre stroj kolízia s ãlovekom
prakticky niã neznamená a ru‰eÀ môÏe
pokraãovaÈ ìalej.
Cestujúcim väã‰inou príãinu me‰kania

neoznámia. „Zamestnanci Ïelezníc nie
sú oprávnení informovaÈ o
podrobnostiach nehody,“ hovorí
âikovsk˘.
Cestujúci nemajú nárok ani na náhradu

‰kody, „pretoÏe me‰kanie vlaku sme
nezavinili.“

***

BSE sa objavilo v ·uÀave
·U≈ AVA-sme-Po dvoch rokoch sa na
Slovensku objavilo ochorenie BSE, tzv.
choroba ‰ialen˘ch kráv. Chor˘ kus
pochádzal z chovu v ·uÀave, v okrese
Poprad. Podºa veterinárnych predpisov
museli utratiÈ aj ostatné zvieratá. U
Ïiadneho z nich sa BSE nepotvrdilo.
Podozrenie na ochorenie u kravy objavili

maìarskí veterinári 11. októbra.
Overovacie testy následne chorobu
potvrdili.
„V Maìarsku a u nás máme rovnak˘

testovací systém. Na chorobu sa testuje
kaÏdé zviera, ktoré sa ocitne na bitúnku
na jatoãné úãely,“ povedal ·tefan Kohút,
riaditeº Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správy v Poprade. Zviera
bolo dovezené na maìarsk˘ bitúnok v
rámci obchodnej v˘meny medzi krajinami
EÚ.
Popradskí veterinári ihneì po ohlásení

podozrenia vykonali potrebné ochranné
a dezinfekãné opatrenia. Po potvrdení
choroby ‰uÀavskej kravy muselo byÈ
podºa predpisov utraten˘ch 52 kusov
dobytka z chovu v ·uÀave. Z toho jedno
teºa bolo priamym potomkom chorej
kravy. „Ani u jedného z utraten˘ch zvierat
sa uÏ ìal‰í prípad BSE nepotvrdil,“
povedal Kohút.
·uÀavskí poºnohospodári na podobnú

situáciu neboli pripravení. „Proti udalosti
sme neboli poistení. Je hrozné, Ïe
technológia nedovoºuje robiÈ testy na
Ïiv˘ch zvieratách,“ povedal predseda
‰uÀavského druÏstva Peter Hrobo‰.
Na Slovensku sa BSE objavilo prv˘krát

v roku 2001 u ‰esÈroãnej kravy v Hornej
Îdani. Odvtedy potvrdili laboratóriá 23
prípadov BSE v krajine. Naposledy v
novembri 2005 sa BSE vyskytlo u zhruba
päÈroãnej kravy na druÏstve v Kolárove.
Tento rok do augusta vy‰etrili odborníci
takmer 43 000 vzoriek, v‰etky boli na
BSE negatívne.
Vìaka povinn˘m testom by sa na

Slovensku produkty z nakazen˘ch kráv
do obchodov dostaÈ nemali.

***

Unikátní objev na Moravû:
sedm tisíc let stará socha

Ma‰ovice-mfd/VOJTùCH SMOLA-Je to
objev století, fiíkají znojem‰tí
archeologové o ãásti asi pÛlmetrové
sochy, kterou vykopali v Ma‰ovicích na
Znojemsku. V˘jimeãnost nálezu potvrzují
i jejich kolegové z brnûnské Masarykovy
univerzity.

Duté Ïenské nohy a h˘Ïdû z keramiky
pocházejí z doby 4800 aÏ 4700 let pfied
na‰ím letopoãtem - nic podobného se
podle odborníkÛ dosud nena‰lo.
Sochu vytvofiili pravûcí lidé kultury s

moravskou malovanou keramikou.
„Plastika byla zdobena Ïlutou malbou a
její archeologická cena je nedozírná,“

Pokračování na str. 8

DENNÍ KRONIKA
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net

Sestry

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

Florida
Nádherné pobfieÏí Mexického

zálivu
Momentálnû je nejlep‰í doba pro

koupi nemovitostí
V˘hodná vysoká hodnota kanadského dolaru a Eura.

Nízk˘ úrok pfii hypotékách!
Nejlep‰í ceny v posledních deseti letech.

Byty pod 100 000 dolarÛ
Domy pod 150 000 dolarÛ.

Poradím s koupí a se správou!
V Sarasotû prodávám 33 let!

Maria BaláÏ
Broker Associate

Capital Properties & Services, Inc

Tel.: (941) 780-5723
Fax: (941) 921-1111

E-mail:
mariabalaz@yahoo.com

Web: www.mariabalaz.com

19. 10. 2007

Ekonómovia neoãakávajú,
Ïe centrálna banka zv˘‰i
úroky, ãím by zdraÏeli aj

hypotéky
B R A T I S L A V A - s m e / M a r i a n n a
Onuferová-Guvernér Ivan ·ramko
povedal, Ïe centrálna banka zv˘‰i
koncom októbra svoj inflaãn˘ odhad.
„Ceny potravín posunú infláciu do vy‰‰ích
hodnôt,“ citovala guvernéra tlaãová
agentúra âTK. Rovnako za t˘m stojí aj
rast cien energií. Guvernér v súvislosti s
prijatím eura povedal aj to, Ïe zdraÏovanie
potravín zatiaº inflaãné kritérium neohrozí.
Priemernú medziroãnú mieru
harmonizovanej inflácie na tento rok NBS
odhadovala vo v˘‰ke 1,7 percenta.
Hlavn˘ ekonóm UniCreditbank Viliam
Pätoprst˘ predpokladá, Ïe by svoj odhad
mohla posunúÈ o dve desatiny nahor.
Oãakávania vy‰‰ej inflácie by podºa
ekonómov nemali presvedãiÈ centrálnu
banku, aby zv˘‰ila svoje úrokové sadzby.
„Národná banka chce prehodnotiÈ infláciu
pre rast cien potravín, ktoré neovplyvÀuje
svojou menovou politikou,“ povedal
hlavn˘ ekonóm VÚB banky Zdenko
·tefanides.
Ak sa koruna oproti euru neoslabí, NBS
podºa Pätoprstého nemá dôvod upraviÈ
úrokovú sadzbu. S t˘m sa skôr neráta.
Základná sadzba NBS je dnes 4,25
percenta. Kºúãová sadzba eurozóny je
na úrovni ‰tyroch percent. V budúcom
roku by sa sadzby mali zjednotiÈ.
„Predpokladáme, Ïe dvojt˘ÏdÀová
sadzba eurozóny sa meniÈ nebude,“
povedal ·tefanides. Znamená to, Ïe
kºúãová sadzba na‰ej centrálnej banky
by sa mala zníÏiÈ. ZdraÏieÈ by nemali ani
hypotéky, hoci oficiálne sadzby NBS sú
len jedn˘m z faktorov, ktoré ovplyvÀujú
ich cenu. „Je ÈaÏké odhadnúÈ, ako sa za
rok zmení úverové riziko bánk. No
predpokladáme, Ïe by sa v otázke
úroãenia úverov nemalo niã v˘raznej‰ie
meniÈ,“ povedal ·tefanides.
Aj keì potraviny majú podºa európskej
metodiky v spotrebnom ko‰i váhu 15
percent a energie, teda elektrina, plyn a
iné palivá 15,3 percenta, zdraÏovanie
t˘chto poloÏiek by nemalo ohroziÈ plnenie
inflaãného kritéria. „Rast cien potravín je
viditeºn˘ aj v ostatn˘ch krajinách v
Európe, ão spôsobí nárast cenovej
hladiny aj v t˘chto krajinách,“ povedala
analytiãka âSOB Silvia âechoviãová.
Následne by malo prísÈ i k posunu hodnoty
kritéria smerom hore.

***

fiekl znojemsk˘ archeolog Zdenûk
âiÏmáfi, kter˘ sochu na‰el. Na nález se
dnes jede podívat Vladimír Podborsk˘ z
Ústavu archeologie a muzeologie
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
v Brnû.
„Podle toho, co jsem o nálezu sly‰el, je

to naprosté unikum. Plastika tûchto
rozmûrÛ a tohoto provedení se nikde v
Evropû ani v Orientu zatím nena‰la.
Vûdeck˘ v˘znam je velk˘,“ fiekl.
I kdyÏ vûdci zatím odhalili jen spodní

ãást celé plastiky, navíc rozláman˘ na
vût‰í kusy, doufají, Ïe vrchní díl naleznou
také. „Drobné ãásti této plastiky máme
rozpt˘leny po celém objektu. Ten máme
zatím prozkoumán zhruba z jedné
ãtvrtiny,“ pfiiblíÏil archeolog. Vûdce
pfiekvapilo i to, Ïe socha je dutá.
Archeologové se tak zatím jen dohadují,
jak˘ úãel mûla. „Zfiejmû slouÏila jako
kultovní nádoba,“ míní âiÏmáfi.
Kultura s moravskou malovanou

keramikou byla zemûdûlskou kulturou z
mlad‰í doby kamenné. Dostala název
podle specifické a zajímavû malované
keramiky. Lokalita Ma‰ovic na Znojemsku
má navíc stfiedoevropsk˘ v˘znam
zejména z hlediska star‰ího pravûku.

***

Bude Kaplického chobotnice
v Brnû?

Praha, Brno-mfd/JAN MATES-KdyÏ
Praha nestojí o Kaplického chobotnici,
postavme ji v Brnû. S tímto odváÏn˘m
nápadem pfii‰el o víkendu brnûnsk˘
poslanec Jeron˘m Tejc z âSSD. A
primátorovi Brna Romanu Onderkovi se
velmi zamlouvá.
MoÏnost, Ïe by futuristická budova

Národní knihovny nakonec vyrostla v
jiném mûstû, pfiipustil i autor návrhu Jan
Kaplick˘. „UÏ jsem zaznamenal zájem a
otázky z jin˘ch mûst - z Brna, dokonce i
z Bratislavy,“ fiekl Kaplick˘ MF DNES.
Sociální demokrat Onderka uÏ dokonce

pro novou budovu vym˘‰lí místo. Mohla
by podle nûho stát tfieba na místû b˘val˘ch
kasáren v mûstské ãásti ¤eãkovice.
Podobnû jako praÏská Letná je to na
kopci, takÏe vyhlídka na vrcholu
chobotnice by mûla opodstatnûní. Je
skuteãnû moÏné, Ïe by se z Oka nad
Prahou, jak projektu pfiezdívá Národní
knihovna, stalo Oko nad Brnem?
Pfiíli‰ pravdûpodobné to není. „Museli

bychom získat státní peníze, a nevím,
nakolik je to prÛchodné,“ fiíká Onderka.
Vedení knihovny povaÏuje pfiemístûní
knih do Brna za vylouãené. „I kdyby to
nebyla Národní knihovna, taková budova
by se mi ve mûstû líbila. Brno by bylo
pfiitaÏlivûj‰í,“ nevzdává se primátor.
Návrh âSSD je v‰ak tfieba brát

pfiedev‰ím jako ‰tulec praÏskému
zastupitelstvu, které ovládá ODS v ãele s
primátorem Pavlem Bémem. To minul˘
t˘den pfiípravu stavby zablokovalo, kdyÏ
odmítlo prodat knihovnû pozemky na
Letné.
„Pokud se Praha nedokáÏe domluvit na

tak závaÏném projektu, najít a poskytnout
lokalitu, Brno to dokáÏe. Je to pro nás
prestiÏní záleÏitost,“ tvrdí Onderka.
Konkrétní jednání se podle nûj
neuskuteãnila. „Dvefie jsou otevfiené,“
dodává.
Kaplickému se oz˘vají i jiná mûsta.

Napfiíklad skotsk˘ Edinburgh. ¤editel
tamní národní knihovny, která se také
chystá stavût novou budovu, byl z návrhu

nad‰en. „Na nedávné konferenci za mnou
neustále chodil a fiíkal‚ Ïe to je zázrak.
Úplnû se do toho zamiloval,“ fiíká ‰éfka
novodob˘ch fondÛ Národní knihovny
Bohdana Stoklasová.
Architekt Kaplick˘ se utkal v televizním

duelu s primátorem Prahy Pavlem
Bémem. Ten byl ãlenem poroty, která
jeho projekt vybrala, a donedávna se za
nûj stavûl. Teì tvrdí, Ïe se chobotnice na
Letnou nehodí. Jeho hlavním
argumentem je, Ïe ‰éf Národní knihovny
Vlastimil JeÏek vyhlásil soutûÏ na jiné
pozemky, neÏ mûsto schválilo.
JeÏek mu vãera vrátil úder. Zmûnu

pozemkÛ si podle nûj vyÏádala právû
Praha, konkrétnû Útvar rozvoje hlavního
mûsta, coÏ potvrzují i listiny, které má MF
DNES k dispozici. Zmûnu pak schválila i
rada mûsta, které pfiedsedá primátor
Bém.

***

Pokračování ze str. 7
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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

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:

EDEN
Jméno ‰estidílného seriálu je odvozeno od názvu fiktivní hospÛdky Eden, v níÏ se

scházejí kolegové z kriminálky. Seriálové pfiíbûhy propojuje postava b˘valého
detektiva Honzy Boudného, kter˘ byl postfielen pfii policejním zásahu a jehoÏ

doÏivotním údûlem se stane invalidní vozík. V Ïivotní krizi mu pomáhají pfiátelé z
kriminálky, ktefií ho neoficiálnû zapojují i do nûkter˘ch sv˘ch pfiípadÛ. Jednotlivé

pfiípady postihují bohatou ‰kálu souãasného zloãinu: válka dvou taxikáfisk˘ch firem,
pátrání po matce odloÏeného dítûte, tunelování neziskové organizace, dílerství drog
nebo obchod s kraden˘mi auty. Dostaneme se do prostfiedí romské komunity, mezi
vietnamské obchodníky, setkáme se i s ruskou mafií. V pozadí detektivních pfiíbûhÛ
jsou také fie‰eny osobní, milostné a partnerské vztahy na‰ich hrdinÛ, zejména Honzy

Boudného a jeho pfiítele Ládi.
Od samého poãátku projektu poãítali tvÛrci s obsazením Jana Potmû‰ila do role

invalidního detektiva, v dal‰ích rolích policistÛ uvidíme O. Vetchého, A. ·vehlíka, K.
Zímu. Dále hrají: L. Vaculík, J. ·vandovou, J. Marková, R. Visnerová a A. ·i‰ková.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí premierovû
krimi seriál âT

Na okraj
Vlasta Troblová - 95

Skoro kaÏdou nedûli ji uvidíte sedût - obvykle
se synem ZdeÀkem - v jedné ze zadních
lavic kostela Sv. Václava v Torontu. 29.
fiíjna oslaví 95 rokÛ pobytu na na‰í planetû
- pfiekvapivû svûÏí, dobfie vidí (i kdyÏ se na
svût dívá vût‰inou br˘lemi) i sly‰í, pamatuje
si víc a jasnûji, neÏ se slu‰í a patfií na Ïenu,
která se narodila pfied První svûtovou válkou
(29. fiíjna 1912), slu‰nû chodí i kdyÏ jí nûkdy
zlobí nohy (její -pÛvodní kyãle i kolena jsou
v dobrém stavu, co jí zlobí, jsou svaly na
nohou, ponûvadÏ cel˘ Ïivot hodnû chodila
i stála) a ode dne nûkdy pfied ãtvrt stoletím,

syn Zdenûk. Václav Trobl v tomto dramatu
dokonce sehrál rozhodující roli: byl to on,
kdo pfiesvûdãil strojvÛdce Konvalinku, aby
projel hraniãní ãárou, kdyÏ pfiedtím lékafi
·vec a nûkolik studentÛ zmûnili signál na
trati. Konvalinku pfiesvûdãil dost snadno:
komunistická tajná policie ho podezírala,
Ïe pfieváÏí lidi pfies hranice a snaÏili se
získat Trobla (kterého nûkolikrát pfiedtím
zatkli a vûznili), aby jim pomohl Konvalinku
pfiistihnout pfii ãinu. Trobl (do
komunistického puãe zástupce policejního
inspektora v Praze) Konvalinku o plánech
tajné policie uvûdomil. Konvalinka mûl na
vybranou: buì ãekat na zatãení nebo projet
hranice. Rozhodl se pro druhou alternativu.
26. fiíjna 1951 torontsk˘ Globe and Mail
pfiinesl ãlánek a fotografii ãtyfi ãlenÛ skupiny
(dvou studentÛ a manÏelÛ Troblov˘ch),
cestujících kanadskou verzí Vlaku svobody
z Halifaxu do Ajaxu.
V Kanadû zaãínali stejnû jako velká vût‰ina

uprchlíkÛ: byla to fu‰ka s dobr˘m koncem -
Kanada, potvrzuje paní Vlasta, k nám byla
dobrá. Václav Trobl nakonec skonãil v
ãokoládovnû Neilson, syn Zdenûk jako
tiskafi v MacLean Hunter, kam ho následoval
i jeho syn Johny. Na‰e oslavenkynû rok po
pfiíjezdu do Kanady na‰la práci - nejprve
jeden den v t˘dnu (tehdy se platilo pût
dolarÛ za den) a pozdûji na pln˘ úvazek v
slovenské rodinû Gizelly a Alexandra
Kerneyov˘ch. Starala se o domácnost a
dûlala to tak dobfie, Ïe u nich zÛstala 33
rokÛ. Potom hodnû cestovala, projela
severní i JiÏní Ameriku i Evropu. Jejich
manÏelé jsou dávno mrtvi, ale Gizelle
Kerney (v lednu jí bude 92 rokÛ) a Vlasta
Troblová si dosud vymûÀují pfiání k
narozeninám a vánocÛm...
95. narozeniny Vlasty Troblové její pfiátelé

oslaví v kostele Sv. Václava po m‰i 28. fiíjna
2007. Mûl by to b˘t hezk˘ zaãátek do
poslední pûtiletky ve Vlastinû první stovce.
Mnogaja leta!

 ***

MILADA BAâKOVSKA  - 100
Nevím pfiesnû pokolikáté uÏ pí‰i zdravici k
narozeninám na‰í (alespoÀ v Kanadû)
nejstar‰í Sokolky. A v‰ecky se mi podafiilo
zmrvit: buì jsem pfiidal nebo (ãastûji) ubral
pût rokÛ; nebo jsem (slovnû) likvidoval

jednoho nebo dokonce dva z jejích
potomkÛ. Rád bych tvrdil, Ïe jsem dostal
nesprávné informace. Byla by to leÏ.
Viníkem jsou moje kvapnû hasnoucí
mozková svûtélka. UÏ to tam prostû
vyhasíná. Tak tentokrát - k tûm velk˘m
slavn˘m narozeninám pozoruhodné Ïeny,
Sokolky, vlastenky a maminky zvlá‰È
zdafiil˘ch dûtí, paní Milady Baãkovské,
prostû ocituji krásnou zdravici, kterou jsem
objevil v leto‰ním podzimním ãísle
Dobrého dne, krajanského ãtvrtletníku v
Kitcheneru, Waterloo a Guelphu:
A STOKRÁT GRATULUJEME  na‰í

ãlence, Sokolce, vlastence, paní Miladû
Baãkovské, jeÏ se tento rok doÏívá sta let.
Îivot paní Baãkovské, kterou kaÏd˘

oslovuje “Babiãka” mûl mnoho
dramatick˘ch momentÛ a zfiejmû byl
natolik zajímav˘, Ïe se aÏ dostal do
literatury. Povídku o Miladû napsal ãesk˘
spisovatel Oldfiich Danûk.
DaÀkova kniha povídek kreslí osudy lidí

za nacistické okupace âeskoslovenska,
mnohé tragiãtûj‰í neÏ Miladin údûl, ale
pfiesto ãtenáfi chápe, Ïe po relativnû
sladk˘ch letech mládí, bûhem okupace a
pod komunistick˘m reÏimem, Milada
pro‰la mnoha strastmi.
Milada se narodila 31.10.1907 do rodiny

vládního úfiedníka, diplomata. Tatínek byl

pfiijde cviãit do Sokola! VÏdyÈ její tatínek
bûÏel na Olympiádû a jejím velk˘m vzorem
vÏdy byla její uãitelka, Marie Provazníková,
která se doÏila 102 let. Nûjak se to sokolské
cviãení vyplácí!
Pfiemilá Miládko, oslavujeme s Tebou!

***
Pocta Janu Waldaufovi -

doÏivotní ãlenství
v Gymnastic Ontario

Gymnastická organizace Gymnastic
Ontario udûlila na své v˘roãní schÛzi,
konané 13. fiíjna 2007 v Orangevillu
doÏivotní ãlenství Janu Waldaufovi, za jeho
dlouholetou sluÏbu tûlocviku a obohacení
sportu. Vyznamenání nespornû
nejv˘znamnûj‰ímu Ïijícímu pfiedstaviteli
Sokola nejen v Kanadû, ale
pravdûpodobnû vÛbec.

V citaci, kterou uvádíme zkrácenû v
ãeském pfiekladu, se praví:

Narozen v âeskoslovensku, Jan pfii‰el
do Kanady v roce 1949 a pracoval fiadu let
v Sokole Toronto i v Sokole Kanada jako
náãelník muÏÛ, pokladník a prezident. Byl
ãlenem v˘konného v˘boru
âeskoslovenského Sokola v zahraniãí, v
nûmÏ zastával rÛzné funkce, vãetnû 14
rokÛ jako náãelník muÏÛ a 8 rokÛ jako
prezident.

 V roce 1955 Ontario vyuÏilo jeho
vûdomostí, zku‰enosti a zájmu o
gymnastiku a zvolilo ho vice-prezidentem
stfiedoontarijské poboãky Amatérské
atletické unie. Jeho pfiiãinûním byla
vytvofiena základna pro organizovan˘
tûlocvik v provincii Ontario, jeÏ vedla k
zaloÏení Ontario Gymnastic Association
(OGA) v roce 1968.

 V OGA  a v její pokraãovatelce Ontario
Gymnastic Federation (OGF), zastával
fiadu funkcí, vãetnû prezidenta a ãlena
fieditelské rady. Bûhem jeho prezidentství,
Federace pfiijala nové stanovy  a byla
inkorporována v provincii Ontario pod
jménem The Ontario Gymnastic
Federation. Poãet klubÛ Federace  vzrostl
z 20 na 66, poãet ãlenÛ  z 600 na 2600 a
roãní rozpoãet z $10,000 na 280,000.

 Jan Waldauf vyjednal s Ontario Milk
Marketing Board sponzorskou úmluvu,
dovolující Federaci organizovat velké
mezinárodní tûlocviãné akce a Milk Meet
závody v Maple Leaf Gardens, kde úãast
16000 divákÛ v roce 1974 kvalifikovala
jako Guiness World rekord. V roce 1973
Jan zavedl pûtilet˘ plán rozvoje tûlocviku
v Ontariu a dal podnût k vytvofiení Regions
a Provincial Council.

Od roku 1971 do roku 1975 Jan byl
rovnûÏ ãlenem fieditelské rady Canadian
Gymnastic Federation (GGF) a v letech
1974 a 1975 byl zde pfiedsedou v National
Development Committee.

 Od roku 1967 do roku 1970 byl ãlenem
National Advisory Council federální vlády
pro zdraví a amatérsk˘ sport a  pfiedsedou
podv˘boru pro vytvofiení Canada’s Fitness
Incentive Award.

 V letech 1970 aÏ 1975 byl ãlenem Sports
Committee Canadian National Exhibition
a od roku 1970 do roku 1973 ãlenem
Canadian Gymnastic Seminars Committee
na York University a od roku 1971 do roku
1974 ãlenem Advisory Committee na
Seneca College.

V roce 1975 Provincie Ontario mu v
uznání jeho pfiíspûvku tûlocviku udûlila
“Syl Apps Special achievemnent in Sport”
Award.

A ponûvadÏ Jan Waldauf je, kdo je,
zakázal mi, abych cokoliv o tomto
mimofiádném uznání jeho práce
uvefiejÀoval. PromiÀ, Honzíku...

Josef âermák
***

kdy (v kostele Sv. Václava v Torontu)
omdlela a do ambulance ji po schodech
donesli  na Ïidli, Ïádnou váÏnûj‰í chorobou
netrpûla.
Ti z nás, jichÏ pamûÈ sahá nazpût víc neÏ

pÛl století, si urãitû vzpomenou na vzru‰ení,
s jak˘m jsme sledovali “únos” vlaku, kter˘
se nezastavil v Chebu - jak mu nafiizoval
jízdní fiád -, ale proletûl hranice a zastavil se
aÏ v Západním Nûmecku. Svût mu dal
jméno “Vlak svobody” a mezi jeho 261 (na
tu cifru bych nechtûl pfiisahat) pasaÏéry
byla i Vlasta Troblová, její manÏel Václav a nad‰en˘ Sokol a v roce 1890 se úãastnil

Olympijsk˘ch her v PafiíÏi.
Milada studovala jazyky a tûlocvik na

Karlovû universitû, ale brzy po ukonãení
studia se vdala za Karla Krále, mûli spolu
dvû dûti. KdyÏ vypukla 2, svûtová válka,
Karel zÛstal v Anglii. Ve snaze ulehãit
Ïivot Miladû, kterou pronásledovalo
Gestapo, navrhl ji rozvod.
Milada byla v roce 1940 odvezena

Gestapem do VeletrÏního paláce, kde
ãeskosloven‰tí obãané ãekali na odvoz
do koncentraãního tábora. Tam se setkala
s mnoha umûlci, dokonce s paní
Kubelíkovou. Rafaelu Kubelíkovi sdûlili
bûhem koncertu ve ·v˘carsku, Ïe jeho
paní byla popravena. Dirigoval do konce,
ale potom se zhroutil (byla to fale‰ná
zpráva). Milada mûla ‰tûstí, Ïe pomocí
pfiátel a úplatkÛ se vyhnula stra‰nému
osudu Ïivota v koncentraãním tábofie.
Milada mûla dobrého pfiítele Lubora, kter˘

jí pomohl bûhem války; provdala se za nûj
a mûli spolu jedno dítû. Lubor byl dobr˘
otec v‰em dûtem. Zní to filmovû, ale Karel
se po válce vrátil a nabídl celé rodinû
odchod do Anglie, ale Milada zÛstala s
celou rodinou doma. Dûti po roce 1968
ode‰ly do Kanady. Milada se k nim pfiipojila
v roce 1983, po Luborovû smrti. Lubor
zemfiel po dlouhé nemoci, bûhem které se
o nûj Milada plnû starala.
Bylo jí 76 let kdyÏ pfii‰la do Kanady a

ihned zapadla do ãeského prostfiedí a
dodnes, skuteãnû dodnes, je‰tû nûkdy

Vl. Troblová

Babička: M. Bačkovská

Exil
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1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Prodej letenek do Prahy
a dal‰ích evropsk˘ch mûst

Podzimní Seat Sale do 2. listopadu!

Volejte StáÀu
905/274-2597
1-800-577-5917
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.ca

Tico # 1480987

Inspired Travel Solutions

(416) 504 3800
               or   
1-800-825-7577

fax:(416) 504 8186
email: nitratravel@gmail.com

662 Queen Street West
Toronto ON M6J 1E5

call our team of professionals:

Blanka Agnes Margaret Renata Mary

Plus more south destinations on sale. 

from   $ 170.00 

Short Getaway
4Night Bahamas Cruise

Jan 28, 2008 - Feb 01, 2008

inside stateroom, per person, based on double occupancy, cruise only, tax not included

$ 25.00 per person shipboard credit

 by Royal Caribbean International -Majesty of the Seas

all prices are based on availability at the time of the booking

Co ãas neodnesl ...
Témûfi dennû hnedle zrána chodím na
procházku, coÏ je jedna z aktivit vfiele
doporuãovan˘ch odborníky pro ty, ktefií
nejsou dokonale tûmi, jimÏ se fiíká dûda
zdravíãko.
Ulicí do kopce, pak mírnû s kopce, po
schodech dolÛ a jsem u potoka (Mosquito
Creek), kter˘ se v intenzitû závislé na
mífie de‰ÈÛ nebo tání snûhu na okolních
horách, pomûÀuje. Pû‰ina se mírn˘m
kopcem podél potoka malinko klikatí,
potok dodává do ticha zvuky, jaké kaÏdá
rychle tekoucí a pfies balvany se valící
voda vydává v kaÏdé zemi. Oba bfiehy
jsou lemovány vzrostl˘mi ol‰emi, které v
urãitou roãní dobu vydávají zvlá‰tní,
pfiíjemnou vÛni.
KdyÏ mám chuÈ na kávu a jsem zvûdav

na informace denního tisku, v dolní ãásti
pfiejdu mostík klenoucí se pfies potok,
vyjdu vrchem po schodech a v Baba
Café zakoupím to, proã jsem pfii‰el.
Popíjím a ãtu tisk. Vût‰inou to Ïádná

radost není. Buì mord nebo krádeÏ nebo
nepochopitelné usnesení politikÛ. V
jednûch ze dvou hlavních novin mûsta
pak ohromné procento obsahu zabírají
inzeráty na automobily a hojné
sportovního zpravodajství, z nûhoÏ mne
zajímají jen v˘sledky rÛzn˘ch zápolení,
sotva ale nekoneãné bláboly sportovních
novináfiÛ o tom, co kter˘ profik mûl vãera
k obûdu nebo k veãefii.
Dle nálady nûkdy je‰tû ‰pacír dokonãím

po stezce, která se vine dosti vysok˘m
smí‰en˘m lesem. AÈ je krásnû nebo
de‰tivo, chladno a sychravo, vÏdy se
potkám a pohovofiím s nûkolika psy;
nûktefií jsou doslova krasavci, jiní psiska.
S jejich majiteli se zdravím, nûkdy i krátce
pohovofiím.
Nazíráno objektivnû nebo subjektivnû,

je to procházka pûkná, hezkou pfiírodou
niãím nepokaÏenou, navíc v blízkém
sousedství na‰eho bydli‰tû.
KdyÏ pfiijedu do Prahy, do Libnû, kde

jsem proÏil dûtství a mládí, obãas se
vydám na místa, která snad do jisté míry
mohou moje procházky kolem potoka
pfiipomínat. Ta sice nevedou kopcem,
ale po rovinû a nejen podél potoka, ale
také podél fieky.
Potokem je Rokytka, fiekou sama Vltava,

do které se potok vlévá. KdyÏ jsem tudy
‰el prvnû po 24 letech, místo abych ocenil,
Ïe koryto potoka je vybetonované,
zklamalo mû to. Dnes asi Ïádného kluka
nenapadne v holinkách se brouzdat tím
dlouh˘m potokem, jehoÏ bahnité, travinou
porostlé bfiehy hlavnû z jara a na podzim
tak poeticky vonûly. BetonáÏ uãinila je
indiferentními.
Ale procházka a její smûr se nezmûnily.

Stále ta ka‰tanová alej a kdyÏ mine se
soutok potoka a fieky, stále ten pohled na
druhou stranu, na LibeÀsk˘ poloostrov,
to bájeãné místo na trávení onûch na‰ich
odpolední, sobot a nedûlí. Sklady,
zahrádkáfiské kolonie, mírná za‰lost a
zchátralost, to, co snad, alespoÀ v nûkom,
vyvolává ponûkud jin˘, poetiãtûj‰í pocit,
neÏ moderní dokonalost a sterilita.
Platná je moudrost filosofa: „Nelze

dvakrát vstoupit do stejné fieky.“ A v
tomto pfiípadû ani potoka. Plynoucí ãas a
pohyb to neumoÏÀují. Ale umoÏÀuje to
pamûÈ, vzpomínka. I kdyÏ se na ní jako
na kouzelném koberci nemohu ocitnout
pfiesnû na stejném místû jak v tûch
blah˘ch ãasech dûtství a mládí, alespoÀ
potok stejnû jako fieka jsou na sv˘ch
místech. A já jdu, nedbaje onoho betonu,
vdechuji vÛni kvetoucích ka‰tanÛ, ocitnu-
li se tam v pfiíhodnou dobu, a tu pojednou
mám zvlá‰tní pocit, jakoby vlastnû ãas
mnoho toho nesmazal a neodnesl a v tu
chvíli nijak si nepfiipomenu ony témûfi
denní pûkné ‰pacíry kolem Komáfiího
potoka ...

Vladimír Cícha - Vancouver
***

Italské prázdniny (4)
Louãení

Dnes se louãíme s Vûãn˘m mûstem a
balíme na cestu domÛ. Za tûch pût t˘dnÛ
jsme vidûli v‰echno, co jsme chtûli vidût,
ba i více. Hodnotit budeme aÏ doma.
Dostal jsem úkol do ¤íma od kamaráda
ZdeÀka - udûlat seznam dobr˘ch
vefiejn˘ch hygienick˘ch zafiízení, coÏ jsem
poslu‰nû udûlal a vezu seznam 33 míst
do Sudbury. Nebyl to snadn˘ úkol. TuristÛ
v ¤ímû pfiibylo a zafiízení nikoliv; kdyÏ
t˘den, dva, tfii nepr‰elo, byly postranní
malebné uliãky jaksi cítit a tomu mÛÏe
pomoci jen dé‰È.

Jinak se úroveÀ nezlep‰ila, chybí
prkénka, chybí voda, atd. Zvlá‰tní
v˘jimkou jsou turistická místa, kde se
platí nemalé vstupné. Také jsme vidûli
nûco, co jsme nevidûli pfied dvûma roky
- KanaìanÛm známé pfienosné toalety v
parku na Aventinu za chrámem sv. Sáby
pod palmami, leã radost pohasla, kdyÏ
jsme zjistili Ïe jsou zamãené, a
pfiichystané k nûjaké politické veselici na
víkend.

Také jsem registroval fiádku pfienosn˘ch
toalet na Piazza Venezia u Kapitolu, ale
ty byly zfiejmû pro archeology, ktefií jsou
pfiedvojem budovatelÛ nové linky Metra.

Ten seznam 33 toalet, s vodou,
prk˘nkem a ruãníky je seznam adres 33
McDonaldÛ v ¤ímû, kde se poutník
nemusí dopro‰ovat klíãe, bloudit
chodbami i poschodími a ucpávat si nos.
Inu, AmeriãanÛm se nedá smysl pro
hygienu upfiít.

A toho amerického vlivu je více, na
programu 56 fiímsk˘ch kin se tento t˘den
promítají jen americké filmy, s jedinou
v˘jimkou, italskou veselohrou (velmi
zkritizovanou).

TakÏe odjíÏdíme ze slunného ¤íma s
trochou smutku na severoamerick˘
kontinent, kde nás ãeka spofiádanost,
hygiena, jídlo bez neustál˘ch tûstovin,
rodina, i filmy bez italského dabingu.

Zdravím a pfií‰tí zpráva bude ze
Sudbury!

RosÈa Firla-¤ím
***

E-mail
Pomozte zachránit nejvût‰í

PraÏsk˘ les!
Dobr˘ den,
obracíme se na Vás s osobní a jistû nev‰ední
prosbou - pomozte nám zachránit 30 tisíc stromÛ
v nejvût‰ím praÏském lese - v Klánovickém lese!
KvÛli v˘stavbû dal‰ího praÏského golfového

hfii‰tû se má vykácet nejcennûj‰í chránûná ãást
Klánovického lesa. I kdyÏ je pro Vás Klánovick˘
les místnû vzdálen˘, jako precedens rozhodování
o pfiírodû, kvalitû Ïivota a jeho udrÏitelnosti Vám
bude stejnû blízk˘ jako nám.
ZvaÏte, zda nemÛÏete podpofiit na‰í v˘zvu
http://www.ujezdskystrom.info/
Chceme získat alespoÀ 30 tisíc podpisÛ (za kaÏd˘

strom jeden hlas) a zastupitelÛm Prahy ukázat
nesmyslnost podobn˘ch projektÛ.
Dûkuji za pár minut Va‰eho ãasu.
Nûkdy staãí i tak málo, aby to pomohlo zachránit

desítky tisíc stromÛ!
VáÏím si Va‰í podpory.
S pozdravem

Pavel Rou‰ar
Obãanské sdruÏení Újezdsk˘ STROM

P.S Vím, jak tûÏké je, byÈ v zájmu dobré vûci,
osobnû nûco udûlat. Ale tfieba byste mi mohli
pomoci tím, Ïe tuto zprávu pfiedáte i lidem ve
svém okolí. Bylo by to bájeãné! A nevadí, Ïe
nejsou z Prahy. Zachování lesa je hodnota, která
nezná hranic.
Více o lese a jeho boji za záchranu se dozvíte na

http://www.ujezdskystrom.info
***
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Triumf âeska slaví postup
Fotbalisté porazili Nûmecko

3:0 a budou hrát na
mistrovství Evropy * Na

úspûchu vydûlá i tuzemsk˘
byznys

Mnichov - mfd-Je to skvûlá zpráva pro
sportovní fanou‰ky, ale i pro manaÏery ãi
majitele fiady firem - ãe‰tí fotbalisté budou
hrát na mistrovství Evropy, poãtvrté za sebou.
Není to jen otázka národní prestiÏe, ale i
byznysu v fiádu stovek milionÛ korun. Postup
na ‰ampionát, kter˘ se bude hrát pfií‰tí rok v
ãervnu v Rakousku a ve ·v˘carsku, zajistilo
ãeskému t˘mu neãekané vítûzství nad
Nûmeckem 3:0.
Pro trenéra Karla Brücknera, o jehoÏ
budoucnosti pochyboval bûhem této sezony
i nûmeck˘ tisk, je to tfietí úspû‰ná kvalifikace
za sebou. V roce 2004 navíc pfiivedl t˘m aÏ
k evropskému bronzu, na loÀské mistrovství
svûta dostal reprezentaci po dlouh˘ch
‰estnácti letech.
Pfies pût tisíc ãesk˘ch fanou‰kÛ dorazilo do
Mnichova a zaÏili bájeãn˘ v˘let. Skákali a
vlnili se na tribunû hypermoderní Allianz
Areny a jejich zpûv drásal zmrazené domácí
diváky. Nûmeãtí fanou‰ci nejsou na tak
v˘razné prohry svého t˘mu na domácím
hfii‰ti zvyklí, o tfii branky prohráli od první
svûtové války jen ‰estkrát.
Je‰tû mnohem víc fanou‰kÛ z âeska zfiejmû
za rok pojede podpofiit národní t˘m do
alpsk˘ch zemí.
Postup na mistrovství Evropy je klíãov˘ pro
obrovsk˘ byznys, kter˘ je na nejpopulárnûj‰í
hru napojen˘. Znaãné zisky mohou oãekávat
sponzofii fotbalistÛ, ale napfiíklad i prodejci
elektroniky. Pfied událostmi, jako je evropsk˘
‰ampionát, vÏdy prudce roste odbyt televizí.
S tím v‰ím jsou spojeny i v˘daje firem na
reklamu.
„Jsme za to vítûzství hodnû rádi, budeme ho
dál vyuÏívat v na‰ich reklamních kampaních,“
fiekla Veronika Jakubcová, mluvãí
automobilky Hyundai, která je nûkolik let
oficiálním partnerem fotbalové reprezentace.
âesk˘ t˘m se vãera musel vyrovnat se
zranûním kapitána Tomá‰e Rosického, kter˘
nemohl nastoupit. Pfiitom nûmeck˘ deník
Die Welt tvrdil: „Bez Rosického má ãeská
jedenáctka jen poloviãní hodnotu. Na jeho
drobn˘ch ramenou visí nadûje celého
národa.“
Ukázalo se v‰ak, Ïe to vÏdycky neplatí.
První gól dal Libor Sionko uÏ ve druhé
minutû, druh˘ právû Rosického náhradník
Marek Matûjovsk˘. Na oba nahrál nejlep‰í
stfielec reprezentaãní historie Jan Koller. Ve
druhém poloãase soupefie dorazil Jaroslav
Pla‰il.
Rok, kter˘ zaãal bídn˘mi v˘kony a
bfieznov˘m skandálem v hotelu Praha, kam
si hráãi na noãní oslavu pozvali placené
spoleãnice, tak konãí pfiekvapiv˘m triumfem.

***

Chorvátsko - SR 3:0 (1:0)
Góly: 45. a 69. Oliã, 48. Vukojeviã, bez kariet,
pred 5000 divákmi rozhodoval Laperriere
(·vajã.). Pfiátelsky v Rjece.

***

Slovensko - San Maríno 7:0
(3:0)

Góly: 32. a 57. ·esták, 25. Ham‰ík, 37. Sapara,
52. ·krtel, 54. Holo‰ko, 76. J. ëurica (z 11 m).
Pred 2576 divákmi rozhodoval Wilmes
(Luxembursko), Ïlté karty: Sapara - Bollini,
Marani. Kvalifikace ME. Hráno v Dubnici.

***

Aktuálna tabuºka D-skupiny:
1.Nemecko 10 7 2 1 31:7 23
2.âesko 10 7 2 1 22:4 23
3.Írsko 11 4 4 3 15:12 16
4.Cyprus 10 4 2 4 17:18 14
5.Slovensko 10 4 1 5 27:20 13
6.Wales 10 4 1 5 16:17 13
7.SanMaríno 11 0 0 11 2:52 0

Tabuºka
1.  Artmedia 12 9 1 2 31:13 28
2. Îilina 12 8 2 2 28:15 26
3. Nitra 12 8 1 3 17:7 25
4. RuÏomberok 12 6 3 3 19:16 21
5.  Trnava 12 5 4 3 22:15 19
6.  Ko‰ice 12 5 4 3 16:11 19
7.  Slovan 12 4 2 6 16:16 14
8. Dubnica 12 3 5 4 14:19 14
9. Bystrica 12 3 2 7 15:19 11
10. Zl.Moravce 12 3 2 7 10:27 11
11. Trenãín 12 2 2 8 15:32 8
12.  Senec 12 0 4 8 9:22 4

Slovenská CorgoÀ liga
11.KOLO: FC Senec-MFK RuÏomberok 2:3 (2:1),
FK ZTS Dubnica-Artmedia 1:3 (0:1), FC Nitra-AS
Trenãín 2:0 (0:0), Banská Bystrica-MFK Ko‰ice 1:2
(0:0), FC ViOn Zl.Moravce-M·K Îilina 1:2 (1:1),
Spartak Trnava-Slovan Bratislava 1:1 (1:1).
12.KOLO: FC Senec-MFK Ko‰ice 1:1 (1:1), Spartak
Trnava-MFK RuÏomberok 2:2 (2:1), Banská
Bystrica-FC Nitra 1:0 (1:0), AS Trenãín-M·K Îilina
2:2 (1:1), FK ZTS Dubnica-Slovan Bratislava 2:1
(0:0), FC ViOn Zl.Moravce-Artmedia 1:3 (0:1).

Pudil a ·enkefiík zlomili
ãervenobílé prokletí
Sparta-Slavia 0:2 (0:1)

Derby rozhodla prakticky uÏ tfietí minuta. Míã po
rohovém kopu Kalivody pro‰el s drobn˘mi teãemi
mezi zkamenûl˘mi sparÈany aÏ k volnému
Pudilovi a ten ho zblízka kolenem poslal do sítû
a Slavii do ãela ligy. Vylouãení Horvátha utlumilo
nápor Sparty a ·enkefiík v závûru jen dorazil
trápící se domácí, ktefií s nejvût‰ím rivalem poprvé
v samostatné ãeské soutûÏi doma prohráli. V
tomto roãníku v‰ak odevzdali v‰echny body
soupefii podruhé.

„Co si lze pfiát víc neÏ vítûzství nad Spartou na
Letné. Soupefie zaskoãil ná‰ rychl˘ gól. Trochu
jsme kalkulovali, Ïe pfiemotivovaní domácí hráãi
by mohli ztratit nervy. To pfiedcházelo vylouãení
Horvátha. Vzhledem k ‰ancím ve druhé pÛli
jsme mohli vyhrát i v˘raznûj‰ím rozdílem,“ liboval
si kouã Slavie Karel Jarolím.

Tutovku spálil je‰tû ·enkefiík, kter˘ ‰el sám na
gólmana po chybû Kadlece, kter˘ mu ale stihl
míã je‰tû ukopnout. V‰e pak odãinil pfiesnou
hlaviãkou po centru Vole‰áka.

Dal‰í zápasy 9. kola: Most-Jablonec 2:1 (2:0)
3850; Brno-Mladá Boleslav 0:3 (0:1) 4455;
Bohemians 1905-âeské Budûjovice 0:2 (0:2)
6395; Ostrava-Teplice 0:0 11091; Slovan
Liberec-Kladno 1:1 (1:0) 5390; Tescoma Zlín-
Sigma Olomouc 0:0 3682; Viktoria PlzeÀ-Viktoria
ÎiÏkov 3:1 (1:1) 3863.

***

Tabulka
1. Slavia 9 7 1 1 18:6 22
2. Teplice 9 6 2 1 13:6 20
3. Ostrava 9 5 3 1 16:6 18
4. Sparta 9 5 1 3 11:7 16
5. Boleslav 9 4 3 2 12:7 15
6. Olomouc 9 3 4 2 6:6 13
7. Zlín 9 3 4 2 8:12 13
8. PlzeÀ 9 3 3 3 8:8 12
9. Brno 9 3 3 3 11:13 12
10. Budûjovice 9 3 2 4 10:12 11
11. Kladno 9 2 3 4 14:15 9
12. Most 9 1 4 4 14:19 7
13. Bohemians 9 1 4 4 4:10 7
14.-15. Jablonec 9 1 3 5 5:10 6
14.-15. Liberec 9 1 3 5 5:10 6
16. ÎiÏkov 9 1 3 5 12:20 6
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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.19.satellite1-416.com

www.19.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com
***
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Raliable Painters
and Decoraters Ltd.

hledá
malífie/lak˘rníka

pro práci venku na pfiedmûstí.
Zájemci volejte od pondûlí do

pátku mezi 7 a 17 hodinou:
905/814-8629.

1707-10

Sundinova noc
Toronto-Islanders 8:1 (2:1, 3:0, 3:0)

Souãasn˘ kapitán Mats Sundin pfiekonal dva
rekordy b˘valého kapitána Toronta Maple
Leafs Darryla Sittlera, kdyÏ zaznamenal svou
390 branku v dresu Maple Leafs a 917 bod v
kanadském bodování. Po úterním debaklu
Toronta s Carolinou se mnoho od domácích
hokejistÛ neoãekávalo. Za 48 hodin v‰ak
do‰lo k metamorfóze, kterou snad nikdo z
pfiítomn˘ch divákÛ nepamatuje. Po zoufalém
v˘konu a prohfie 1:7, zvítûzili hráãi v modr˘ch
dresech je‰tû vût‰ím* rozdílem. Torontu se
dafiilo, jak pfii pfiesilovkách, tak v oslabení a
dokonce pfii hfie ãtyfii na ãtyfii. DÛleÏitou tfietí
branku a svou druhou v této sezónû dal v 28.
minutû blafákem Tomá‰ Kaberle. Skóre utkání
v‰ak zahájil jiÏ ve 3. minuté hráã pocházející
z Kazachstánu Nik Antropov, kter˘ teãoval
stfielu Pavla Kubiny. Byla to jeho druhá
asistence v tomto roãníku a bûhem utkání
nahrál je‰tû na jednu branku, proto jsme se
ho rozhodli vyzpovídat.
ABE: Pavle, jak byste zhodnotil dne‰ní
zápas?
PK: Vy‰el nám zaãátek a dali jsme rychlé góly
a pak jiÏ jsme utkání kontrolovali. Co jsme si
fiekli v ‰atnû, to jsme splnili. Díky tomu jsme
zaslouÏenû vyhráli.
ABE: Asistoval jste pfii první brance, kterou
Toronto vstfielilo…
PK: Mûli jsme pfiesilovku. Vystfielil jsem od
modré a pfied brankou Nik teãoval. Byla to
dobfie sehraná pfiesilovka.
ABE: V úter˘ 1:7 dnes 8:1. Je to jak na
houpaãce…
PK: V úter˘ nám ten zápas vÛbec nevy‰el a
dnes jsme museli zapnout. Byl v tom velk˘
rozdíl, ale takov˘ v˘padek by se nám nemûl
stát, protoÏe teì máme hodnû zápasÛ doma
a musíme toho vyuÏít.
ABE: A je‰tû k pfiedminulému zápasu, kter˘
jste pro zmûnu vyhráli v prodlouÏení 4:3.
PK: V sobotu to je vÏdycky speciální zápas a
je‰tû proti Montrealu. Jsme rádi, Ïe jsme to
vyhráli v prodlouÏení díky Tomá‰i Kaberlemu,
kter˘ vstfielil rozhodující branku.
ABE: Co fiíci k teto sezónû, jak jste se pfies
léto pfiipravoval?
PK: TûÏko nûco hodnotit. Bylo to teprve páté
utkání. Mûli jsme dlouho pfiestávku. Pût mûsícÛ
v létû a doufám, Ïe to bude letos lep‰í. Hlavnû
bych chtûl, aby se mi vyh˘bala zranûní.
ABE: Jaké je pfiání do této sezóny?
PK: Abychom koneãné postoupili do play-
offs a pokud moÏno bojovali o Stanley Cup.
ABE: Dne‰ní utkání bylo historické,
protoÏe Mats Sundin pfiekonal dva rekordy
Darryla Sittlera. Do jaké míry tahle
skuteãnost ovlivnila prÛbûh zápasu?
PK: Je skuteãnû radostí mít takového hráãe v
muÏstvu. Mats patfií k tûm nejlep‰ím v NHL.
Je to vynikající kapitán a fanou‰ci mu prokázali
zaslouÏené ovace. Byl jsem rád, Ïe jsem
mohl b˘t u toho.
ABE: V úter˘ proti Carolinû, dnes proti
Islanders, v sobotu proti Pittsburghu, není to
nároãné hrát kaÏd˘ druh˘ den?
PK: Urãitû, ale mûli jsme celé léto, abychom
se na to pfiipravili. Máme vÏdy jeden den
volna, kter˘ musíme vyuÏít k odpoãinku.

NHL

Tomá‰ asistoval,
Franti‰ek se radoval

Toronto-Carolina 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)
JiÏ v páté minutû se mohlo 19224 divákÛ
radovat, kdyÏ pfii pfiesilovce pût na tfii po
kombinaci Tomá‰e Kaberleho a Sundina
skóroval Mc Cabe. V tu chvíli
nenasvûdãovalo nic tomu, Ïe diváci domácí
hokejisty vypískají a deset minut pfied
koncem utkání jiÏ bude Air Canada Centre
zcela prázdná a pokud je‰tû nûkdo zÛstal
pfiiãiní se o to, aby domácí hokejisté byli
vypískáni. Nedafiilo se obzvlá‰tû torontské
obranû, která dûlala jednu chybu za druhou
a brankáfi Vesa Toskala mohl jen pfiihlíÏet,
jak mu hostující hráãi sázají do jeho branky
jeden banán za druh˘m. Pfiesto domácí
hráãi prohrávali je‰tû v polovinû zápasu
pouze o branku. K obratu do‰lo v závûru
druhé tfietiny, kdy Maple Leafs dvakrát
inkasovali a zufiivec Tucker nudrÏel nervy
na uzdû a po zbyteãném faulu po zahoukání
sirény vyfasoval dvû minuty, coÏ znamenalo
oslabení v úvodu závûreãného dûjství, které
Hurikáni bez problémÛ vyuÏili. Kuriozní bylo,
Ïe nikdo z hostujících hráãÛ nevstfielil víc
neÏ jednu branku. V souboji bratfií KaberlÛ
bodoval jednou Tomá‰, ale Franti‰ek si na
rozdíl od nûj pfiipsal v hodnocení kladn˘ bod.
Oba byli na ledû okolo dvaceti minut.

***

ABE: Pfieji, abyste si dobfie rozvrhli síly do
dal‰ích zápasÛ.

***
52 stfiel nakonec rozhodlo

Toronto-Pittsburgh 4:6 (2:1, 2:3, 0:2)
Dvû branky Sidney Crosbyho nakonec
rozhodly o vítûzství Pittsburghu v Torontu,
aãkoliv Maple Leafs na zaãátku druhé tfietiny
vedli 3:1. Pittsburgh v‰ak bûhem
devatenácti vtefiin dokázal srovnat skóre,
kdyÏ Petr S˘kora nejprve nahrál Crosbymu
a jeho stfiela se odrazila od brusle Pavla
Kubiny za záda bezmocného brankáfie Vesy
Toskaly. Tent˘Ï hráã rozhodl pût minut
pfied koncem zápasu pfii pfiesilovce a Talbot
svou druhou brankou v utkání peãetil, kdyÏ
Maple Leafs odvolali brankáfie v závûru
utkání.
V jedné útoãné fiadû se Sidney Crosbym
nastupoval i Petr S˘kora, kter˘ odehrál
15:31 minut. Po utkání byl nad míru
spokojen˘ a odpovûdûl ochotnû na na‰e
otázky:
ABE: Prohrávali jste na zaãátku druhé
tfietiny 1:3, jak byste zhodnotil toto
utkání?
PS: Vûdûli jsme, Ïe to musí pfiijít, protoÏe v
pfiedchozích zápasech jsme mûli stra‰nû
moc ‰ancí a v tomto utkání 52 stfiel. Dosud
jsme kaÏdém utkání hráli dobfie, ale dostali
jsme zvlá‰tní góly, takové podivné doráÏky.
Bylo to jen otázkou ãasu, kdy se nám to
podafií otoãit. S tím muÏstvem, které máme
by se nám mûlo podafiit v kaÏdém utkání
dát ãtyfii nebo pût gólÛ.
ABE: K tomu otoãení jste velmi pfiispûl
asistencí pfii druhé brance…
PS: ·li jsme dva na jednoho nahrál jsem to
Sidneymu a ten mi to chtûl vrátit, ale trefil
brusli jednoho z obráncÛ a tím dal gól. Mûl
jsem velkou radost, protoÏe tohle byl jeho
první gól v této sezónû a byl jsem velmi rád,
Ïe jsem mu mohl na tento gól pfiihrát.
ABE: V muÏstvu jsou mladí hráãi Crosby
a Malkin a pak ãtyfiicátníci Recchi a
Roberts. Vy jste tak nûjak uprostfied…
PS: Já si pfiipadám jako ten star‰í, vÏdyÈ je
mi jedenatfiicet. Mnû se tu stra‰nû líbí mezi
tûmi mlad˘mi. âlovûk okamÏitû omládne
mám pocit, Ïe je mi tfiiadvacet. Je s nimi
stra‰ná sranda. Je to nûco nového a takov˘
talent nemá Ïádné jiné muÏstvo. Tohle
muÏstvo bude lep‰í a lep‰í. Nemohl jsem si
pfiát nic lep‰ího neÏ b˘t zde v Pittsburghu.
ABE: Jak˘ je to pocit b˘t s takov˘m
hráãem jako Crosby na ledû?
PS: Pro hráãe jako jsem já, kter˘ nemá
obrovskou rychlost, Ïe bych byl schopen
tfieba udûlat hráãe pfii hfie jeden na jednoho,
je to nûco na co se ãeká cel˘ Ïivot. Dnes
jsme hráli spolu poprvé cel˘ zápas. UÏíval
jsem si kaÏdou sekundu na ledû. Dali jsme
spolu jeden gól, ale mohli jsme jich dát pût.
Urãitû ty góly pfiijdou.
ABE: Co je nového v osobním Ïivotû?
PS: Brzy za mnou pfiiletí rodina. Narodil se
mi syn Nicolas. Stra‰nû moc mi chybí,
nemohu se doãkat aÏ pfiiletí. Je to

nejkrásnûj‰í pocit na svûtû.
ABE: Pro‰el jste od v˘chodu na západ
celou Amerikou a Kanadou. Jak byste
to hodnotil?
PS: Jsem tady tfiináct˘ rok s v˘jimkou
roãníku, kdy se nehrálo.  Tedy od roku
1995. V podstatû nevím. Bylo to nahoru
dolÛ. Hrálo se mi dobfie s Patrikem Eliá‰em.
Pak to nebylo dobré, ale ãlovûk musí
bojovat. Jsem teì zpátky, kde jsem chtûl
b˘t. Uklidnil jsem se, mám spokojen˘ Ïivot.
Syn mi dal nov˘ pohled na Ïivot. Nemohu
si stûÏovat.
ABE: V Pittsburghu hrál Jaromír Jágr,
jak ho tam mají rádi?
PS: Co jsem se setkal s lidmi, tak ho mají
pofiád rádi. Odehrál tam fiadu let. Udûlal
mnoÏství bodÛ. Získal dva Stanley Cupy.
Pouze nûktefií fanou‰ci, ktefií by ho chtûli
mít zpátky tak buãí, kdyÏ je na ledû.
ABE: Pfieji, aby pohoda vydrÏela.

Ale‰ Bfiezina
***

Česká hokejová l igaČeská hokejová l igaČeská hokejová l igaČeská hokejová l igaČeská hokejová l iga
8. kolo: Tfiinec-PlzeÀ 4:1, Litvínov-Slavia 2:3,
Ústí-Sparta 3:4 pp, Budûjovice-Kladno 3:2, K.
Vary-Vítkovice 2:1. Zápas Pardubice-Zlín byl
odloÏen na 29. 1. 2008.
9. kolo: Vítkovice-Tfiinec 2:3 sn, Zlín-Slavia 2:7,
Liberec-Litvínov 5:2, Sparta-Budûjovice 1:4,
PlzeÀ-Pardubice 2:0, Ústí-K. Vary 2:1 sn, Kladno-
Znojmo 4:2.
10. kolo: Tfiinec-Ústí 4:1, Vítkovice-Pardubice
4:2, Zlín-PlzeÀ 0:4, Litvínov-Kladno 6:2, Znojmo-
Budûjovice 0:3, K. Vary-Sparta 3:4 sn, Liberec-
Slavia 5:2.
11. kolo: Kladno-K. Vary 2:6, Vítkovice-Litvínov
4:3 pp, PlzeÀ-Slavia 4:3 pp, Ústí-Zlín 3:2,
Budûjovice-Tfiinec 2:0, Sparta-Znojmo 2:1,
Liberec-Pardubice 6:5.
12. kolo: Tfiinec-Sparta 2:0, Zlín-Vítkovice 2:4,
Litvínov-Budûjovice 5:3, Ústí-Pardubice 1:4,
Kladno-Slavia 0:3, PlzeÀ-Liberec 3:4 pp, K. Vary-
Znojmo 2:1 pp.
13. kolo (pfiedehrávka) Ústí-Litvínov 2:1 pp.

Tabulka O2 extraligy
1. Budûjovice 12 43:22 30
2. K. Vary 12 42:23 27
3. Slavia 12 49:34 26
4. Liberec 12 40:27 26
5. Sparta 12 32:25 23
6. Vítkovice 12 35:31 18
7. PlzeÀ 12 38:38 18
8. Tfiinec 12 32:29 17
9. Litvínov 13 39:44 16
10. Ústí 13 29:40 15
11. Zlín 12 28:45 14
12. Znojmo 12 25:33 11
13. Pardubice 12 28:45 8
14. Kladno 12 24:48 6

Slovenská extraliga
11. kolo: Slovensko 20-Îilina 1:5, KeÏmarok-
Martin 4:2, Slovan-Zvolen 4:1, Skalica-Poprad
5:1, Nitra-L. Mikulá‰ 10:1, Ko‰ice-Trenãín 1:3.
12. kolo: Îilina-L. Mikulá‰ 5:3, Nitra-Poprad 4:5,
Skalica-Zvolen 9:1, Slovan-Martin 2:3,
KeÏmarok-Trenãín 3:2.
23. kolo (pfiedehrávka): Slovensko 20-Ko‰ice
0:1.
13. kolo: Ko‰ice-Îilina 4:0, Trenãín-Slovan 3:4,
Martin-Skalica 5:3, Zvolen-Nitra 0:3, Poprad-L.
Mikulá‰ 1:0.
14. kolo: Slovensko 20-Slovan 2:5, Îilina-Poprad
2:4, L. Mikulá‰-Zvílen 2:3 sn, Nitra-Martin 0:5,
Skalica-Trenãín 3:0, KeÏmarok-Ko‰ice 3:2 pp.
15. kolo: Ko‰ice-Slovan 6:2, KeÏmarok-Îilina
3:2, Trenãín-Nitra 3:0, Martin-L. Mikulá‰ 4:0,
Zvolen-Poprad 3:4 sn, Slovensko 20-Skalica
0:4.

Tabuºka slovenskej extraligy
1. Trenãín 15 53:32 33
2. Poprad 15 49:34 31
3. Slovan 15 52:38 26
4. Martin 15 44:39 26
5. KeÏmarok 15 45:41 26
6. Skalica 15 49:33 24
7. Ko‰ice 15 46:35 24
8. Îilina 15 45:42 23
9. Zvolen 15 41:48 17
10. Nitra 15 31:47 11
11. L. Mikulá‰ 15 25:59 9
12. Slovensko 20

Pavel Kubina v souboji se Sidney Crosbym


