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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

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

J.E. Pavel Vo‰alík, velvyslanec âeské republiky v Kanadû, a
 J.E. Jason Kenney, státní tajemník pro multikulturalismus a kanadskou identitu

jsou potû‰eni Vás pozvat
k setkání se ãleny ãeské krajanské komunity

u pfiíleÏitosti náv‰tûvy pfiedsedy vlády  âeské republiky J.E. Mirka Topolánka v Kanadû
za úãasti pfiedsedy vlády Kanady J.E. Stephena Harpera

Pátek,  29. února 2008, 17:30
Hala kostela Sv. Václava, 496 Gladstone Avenue, Toronto

Svou  úãast laskavû potvrìte  nejpozdûji do 27. února 2008
tel. (613) 562-2446, e-mail:primeminister2008@yahoo.ca
Formální odûv

Ples, Z mrtvého domu a Boni Pueri bûhem února v Torontu
Zimní zasnûÏená krajina. Nata‰a Rostovová se tû‰í na
svÛj první ples, je zamilovaná do kníÏete Andreje a
Napoleon dob˘vá Moskvu. Tak nûjak mi to zÛstalo v
pamûti z amerického filmu, kter˘ jsem vidûl poãátkem
‰edesát˘ch let ve vrchlabském kinû.  Na neuvûfiitelné
proplétání romantiky, filozofie a politiky se totiÏ
nezapomíná. Únor je doba plesÛ a zajímalo by mne, jak
to bylo v roce 1948. Jaká tehdy byla plesová sezóna.
Bernard ·afafiík nedávno pfii‰el s dokumentem o

Taneãních. K mému úÏasu jsem zjistil, Ïe dnes stojí
dlouhé fronty mlad˘ch lidí, aby se mohli zapsat do
tûchto kursÛ, aby se nauãili spoleãenskému chování.
Pfii tomto pfiem˘‰lení jsem vlastnû zjistil, Ïe bylo období,
kdy jsem chodil docela rád na maturitní plesy. Nevím,
jestli jsem lístky od nûkoho dostal zadarmo anebo za
nûjaké symbolické vstupné. Nebyla to záleÏitost pro
horních deset tisíc jako v slavném románu Lva
Nikolajeviãe Tolstého, ale bylo to místo, kde jsme mohli
sly‰et Ïivou hudbu, aÈ jiÏ z repertoáru Paula Anky nebo
Beatles, docela jsme se na to tû‰ili. Navíc mÛj tfiídní
uãitel z devítiletky mûl orchestr, kter˘ se jmenoval po
nûm Orchestr Jindry Vobory. Vystupovali v zelen˘ch
kabátech s monogramem JV na hrudi. Jednou hráli na
plese na‰í ‰koly a mohli b˘t slavní. Byl jsem na to
patfiiãnû hrd˘. JenÏe po nich pfii‰el Olympic a kdyÏ jsem
se zeptal druh˘ den nûjakého Plíhala z tfietího roãníku,
jak se mu líbili: „Jo ty zelenokabátníci, ty zanikli v záfii
Olympicu!“ Zahofikl jsem a kdyÏ se konal Beatov˘
pohár v divadle Sluníãko a Olympic soutûÏil s Rogers
Bandem, kde hrál na varhany Rudolf Rokl, tak jsem dal
svÛj hlas skupinû vedené Petrem Kaplanem. Zkrátka
plesy byly vÏdy barometrem politické situace.
KdyÏ jsem zaãal pracovat poãátkem osmdesát˘ch let

v Novém domovû, pozval mû Jifií Corn na obûd a tam
mû svûfiil své velké tajemství - chtûl by uspofiádat u
pfiíleÏitosti 65. v˘roãí vzniku republiky, 35. v˘roãí února
a 15 v˘roãí srpna velk˘ veãer v hotelu Royal York a tam
pozvat v‰echny politiky a v˘znamné krajany. Podafiilo
se, pfiedstavování trvalo dlouhé hodiny, ale díky tomu
jsem spatfiil poprvé svoji pozdûj‰í Ïenu. Od té doby
jsem pouze pozoroval, jak kdysi nejvy‰‰í budova mizí
mezi rostoucími mrakodrapy a âeskoslovensko pfie‰lo
od centrálního plánovaného hospodáfiství k trÏní
ekonomice a pak se rozpadlo na dvû samostatné
republiky.
Najednou pfii‰el nûkdo s nápadem, podobnû jako Jifií

Corn pfied ãtvrt stoletím, udûlat ples a protoÏe nejsme
„Ïádní drbani“, opût v The Fairmount Royal York Hotel.
I tentokrát jsme si pfiipomnûli osmiãková v˘roãí. JenÏe
tentokrát byli pfiítomni i velvyslanci Pavel Vo‰alík a
Stanislav Opiela. Toront‰tí konzulové pan Michael
Martinãek a Richard Krpáã.
PoÏádali jsme proto diplomaty, aby tento veãer

zhodnotili. Slovensk˘ honorární konzul Michael
Martinãek oznaãil tento veãer za jeden z nejhezãích,
které zde v Kanadû zaÏil. Osmiãka mu pfiipomíná 40 let
od okamÏiku, kdy ode‰el ze Slovenska. Z osmiãkov˘ch
v˘roãí je pro nûho nejsilnûj‰í právû rok 1968 a v tomto
roce oãekává hodnû pozitivních zmûn. Není v‰ak ani
prognostik ani historik, aby tyto vûci hodnotil.
Stanislav Opiela pochválil skvûlou hudbu a vynikající

jídlo. O zámûru udûlat v Torontû ples ho informoval jiÏ

koncem roku 2006 Jerry Formánek. Osmiãková v˘roãí
bere jako spoleãnou historii âechÛ a SlovákÛ. I on se
radûji dívá dopfiedu neÏ do minulosti. Tím, Ïe je pfiíli‰
mnoho subjektivních v˘kladÛ historie vzniká mnoho
problémÛ. Jako diplomat by byl rád, kdyby do‰lo v
tomto roce k posílení vztahÛ mezi Slovenskem a
Kanadou a do‰lo k pfiím˘m jednáním na nejvy‰‰í úrovni.
Po zku‰enostech s listopadovou akcí The Prague

Night of Glamour na podporu mlad˘ch hokejistÛ vyzvedl
konzul Richard Krpaã nûkolikamûsíãní práci
dobrovolníkÛ, ktefií se o uspofiádání Velkého
osmiãkového plesu postarali. Právû zde v Torontu si
je‰tû více uvûdomil, co osmiãková v˘roãí znamenají.
Jsou za tím osudy lidí, ktefií byli vyhnáni nacistick˘m
reÏimem pfied druhou svûtovou válkou. V roce 1938

ode‰el Tomá‰ BaÈa, Joe Schlesinger a P. C. Newman.
O deset let pozdûji emigrovali z âeskoslovenska Josef
âermák, George Heller, George Brady a dal‰í.
Osma‰edesát˘ rok zmûnil osud neuvûfiitelného
mnoÏství lidí, ktefií zde Ïijí. Málokdo si pfii tom uvûdomuje,
Ïe vût‰ina z nich zaãínala v cizím prostfiedí a od
zaãátku. Dûjepis a zemûpis mûl rád uÏ ve ‰kole. Z
historie má nejradûji antiku, ze stfiedovûku jsou to
zámofiské objevy. Nedávno ãetl kníÏku o roce 1421,
kdy obrovské ãínské loìstvo objevilo Ameriku je‰tû
pfied Kolumbem, ale „z druhé strany“. Z bohaté na‰í
historie lze témûfi najít v kaÏdém století nûco zajímavého,
ale zde preferuje období vzniku âeskoslovenska, proto
je nutné pfiipomínat i rok 1918.

Toronto za!ilo sv"j Velk# osmi$kov# ples

Pokra$ování na str. 6
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Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

Tel.: 416-431-9477

Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

  satellite  1-416

CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY
published by ABE

P.O. Box 176, Station „E",
Toronto, Ont. M6H 4E2
Telefon: 416/530-4222

Fax: 011-420/274-770-929
E-mail: abe@zpravy.ca
abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com

www.zpravy.org
www.zpravy.ca

âeská adresa: ABE/âIÎINSKÁ
·tefánikova 387, 500 11 Hradec Králové 11

Tel.:  491 020 362
Fax:  274 770 929

Ale‰ Bfiezina - redaktor;
Advertising rates: 22.00 per inch/col.

$ 1.65 CDN  per line/col.
Pfiedplatné:

v Kanadû $ 38,10 + $ 1,90 (GST) = $ 40,00,
pro ostatní svût CND/US $ 60 .

v âR 1000 Kã, na Slovensku 1200 SK
PDF elektronicky $ 22 -

V âR a na Slovensku 200 Kã (240 SK)

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

P.P.I.C. Accounts # 1001583

GST Business # 86957 0572 RT0001

 Paid in Toronto

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

Toronto/USA

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.

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v  11:00.
Stfiedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze 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.  BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.

Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby:  24.2., 21.3., 23.3. 6.4. a
11.5.  2008 vÏdy o 13. hod.

Kat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Libor ·vorãík, St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel/Fax.: 416/532-5272
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:  29.
3.  2008 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 29. 3. 2008 v 17:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
30. 3. 2008 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

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.

Kam patrí‰?
Bûhem Vánoãních koled v
âeskoslovenském baptistickém kostele
jsme byli mile pfiekvapeni dvûma
písniãkami Marky Rajny. O t˘den pozdûji

PoÏár na Queen Street

VÏdy ve vánoãním ãísle jsme mûli inzerát od Pavla Jílka z National Sound of Canada
s pfiáním v‰eho nejlep‰ího do Nového roku. Ke smutné události do‰lo minulou
stfiedu v ranních hodinách. Historická budova lehla popelem. Práci poÏárníkÛm pfii
ha‰ení ztûÏoval vysok˘ mráz. ·koda je odhadována na 10 milionÛ korun. Na ‰tûstí
nejsou ztráty na Ïivotech a podle zpráv CTV ani nebyl nikdo zranûn.

Foto: ctv
***

jsme ji mohli sly‰et opût. Tentokrát pfii
Skvostech v kostele svatého Václava.
Tehdy mnû prozradila tajemství, Ïe chystá
na zaãátek leto‰ního roku cédéãko. SvÛj
slib dodrÏela a dnes je CD s jedenácti
písniãkami na svûtû. Nyní je tato originální
zpûvaãka na Slovensku, ale jakmile se
vrátí dáme vûdût, kde je moÏné její
písniãky sly‰et a cédéãko koupit.

abe
***

US Presidential
Candidates Have

 Czech Roots
As has been reported by Telegraph.co.uk
and other sources, John McCain, the
Republican presidential contender, and
Barack Obama, his Democrat rival, are of
royal blood, both having descended from
the same Scottish king. They share a
common bloodline that can be traced to
William I of Scotland, or William the Lion,
the monarch who ruled Scotland from
1165 to 1214. Obama was born in Hawaii
to an American mother and a Kenyan
father, later living in Indonesia. The
Arizona senator McCain has the same
royal lineage.
Both Mr McCain and Mr Obama can trace
their ancestry to Isabel of Scotland, an
illegitimate daughter of William the Lion
with a daughter of Richard Avenal. Mr
McCain´s four-times great-grandparents,
Hugh and Agnes McCain, immigrated to
Caswell County, North Carolina, in 1778.
Mr Obama´s maternal ancestor, Edward
FitzRandolph, immigrated to America
more than 100 years earlier.
According to research by Czech-American
historian and genealogist Mila Rechcigl,
King William the Lion´s roots can be
traced to Duke Boleslav I of Bohemia (ca
900-967), Duke Vratislav I (877-ca 919)
and Duke Bofiivoj I (ca 842-894). He,
also, independently found that both
Obama and McCain have descended from
King Edward I of England (1239-1307)
whom he was previously able to link with
King Vratislav II of Bohemia ( -1091).
Interestingly, Mitt Romney, who recently
bowed out of the presidential race, had
similar  lineage.
Among the other serious contenders for
US presidency, only Hillary Clinton, who
apparently lacks any royal blood, cannot
be linked with the Bohemian royalty.
Nobody wants to predict the outcome of
this year´s elections but it should be
noted that 32 out of 43 Presidents, i.e.
75%, had royal blood.

svu
***
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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

Helena Pravda
na Toronto Art Expu

Leto‰ní Art Expo se koná ponûkud dfiíve
a to od 6. do 9. bfiezna v Metro Toronto
Convention Centre a zúãastní se ho 350
umûlcÛ. Pokud byste chtûli vidût nové
vûci Heleny Pravdové budou se nacházet
v budce ãíslo  C058. Na snímku její obraz
Mesmerized.

Slovo reÏisérky Zuzany Martinkovej
Dovoºujeme si vás pozvaÈ na ìaº‰iu
komédiu sezóny. Amoriáda, alebo Ná‰
Dekamerón, slovenského autora Jozefa
Lenharta niã nepredstiera. Aj
najprem˘‰ºavej‰í divák a ctiteº hlbok˘ch
my‰lienok rafinovane za‰ifrovan˘ch v
ko‰at˘ch inotajoch, by márne hºadal
psychologické sondy do zloÏit˘ch útrob
ºudskej du‰e. Ba ani filozofick˘ ponor do
zmyslu Ïivota tam akosi nie je. Ani

netreba. Úsmevné príbehy sú
skomponované do neuveriteºného,
ihravého spletenca, ktor˘ nápadne
pripomína sám Ïivot, ktor˘ sa na niã
nehrá. Jednoducho ho Ïijeme.
Hedonisticky sa snaÏíme “Carpe Diem” -
uÏiÈ si dÀa.
A keìÏe ºudia sú od nepamäti pre‰íbaní,
usilujú si v‰edné, sivé dni spestriÈ a
náleÏite okoreniÈ. Najmä sex je vítanou
kratochvíºou, ktorá h˘be ºudsk˘mi
osudmi. A jeden partner nestaãil v
renesanãnom rannom novoveku, kedy
sa dej na‰ich príbehov odohráva. Lásky,

nevery, ãudesné medziºudské vztahy v
ºudskom mravenisku videné s láskavym
humorom, to je kaleidoskop, ktor˘ vám
ponúkame. Nie ako zrkadlo, v ktorom, by
ste sa mohli spoznaÈ, ale len tak, na
pobavenie. AspoÀ my, keì túto
inscenáciu vyrábame, sa zabávame
vynikajúco. To isté Ïeláme aj vám, milí
na‰i diváci. Príjemnú zábavu. Ak nie
veºmi, tak aspoÀ tro‰ku.

Zuzana Martinková
a cel˘ t˘m, ktor˘ predstavenie

pripravuje a tû‰í sa na vás
***

29.2. (pá) 15:30
Otevfiení v˘stavy

Neighbours Who Disappeared
750 Spadina Ave.

Toronto, On.
***

29.2. (so) 17:30
Setkání ministersk˘ch pfiedsedÛ

M.Topolánka a St. Harpera s
krajany

Osada. sv. Václava
***

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

Kostel sv. Václava
***

9. 3. (ne) 11:30
Velikonoãní trhy

Kostel sv. Václava
***

14.3. (pá) 20:00
15.3. (so) 16:00 a 20:00

16.3. (ne) 16:00
Amoriáda

Nové divadlo
Joe Workmen Auditorium

1001 Queen St. W.
***

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

Kostel sv. Václava
 ***
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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.

N%které soukromé poji&'ovny

kryjí vybrané lé$by!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.

Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca

Press

Petr ChudoÏilov: Pravda o pÛvodu Ïivota
Úplnû nahou Ïenu jsem poprvé v Ïivotû spatfiil v Brnû
pfied více neÏ padesáti lety. Zjevila se sice
mravopoãestnému poustevníkovi jako ìáblovo
poku‰ení v ãeském pohádkovém filmu, ale náv‰tûvníci
pfiedstavení na tom zázraku smûli participovat. Trvalo
to jenom nûkolik vtefiin, ale zanechalo to stopu silnou
jako zemûtfiesení. Koneãnû jsem vidûl v‰echno! S
kompletní chlapeckou ãástí na‰í ‰kolní tfiídy jsem ‰el
na film mnohokrát aÏ do úplného vyãerpání
kapesného. KdyÏ peníze do‰ly, poÏádal jsem doma o
dotaci. Rodiãe byli ‰Èastni, Ïe chci vidût pohádku a
maminka se k mému zdû‰ení rozhodla, Ïe pÛjde taky.
„Tak tohle se ti líbí,“ fiekla smutnû, kdyÏ do‰lo k
nejlep‰ímu.
ÚroveÀ v˘chovy k pohlavnímu Ïivotu tehdy nebyla
nûjak zvlá‰È moc vysoká. V‰eobecnû se uÏ sice tak ve
druhé tfiídû vûdûlo, Ïe dûti nenosí ãáp ani vrána,
vût‰ina vrstevníkÛ dokonce správnû tu‰ila, Ïe aktu
narození musí pfiedcházet je‰tû nûjak˘ jin˘ akt,
odehrávající se mezi muÏem a Ïenou, ale jak a kudy
na to, nikdo pofiádnû nevûdûl, otázky kladené v tomto
smûru byly doma i ve ‰kole posuzovány spí‰e jako
nemravnost.
V jílovitém terénu brnûnské Kraví hory jsme si s
nûkolika spoluÏáky vyhrabali nûco jako zemljanka.
Pfii svíãce jsme si vzru‰enû prohlíÏeli neuvûfiitelnû
ohmatan˘ v˘tisk monografie Îena jako vûãná
inspirace umûní. Nûktefií ho‰i mysleli, Ïe klíãovou
funkci v sexualitû hraje pupík. Proã bychom ho jinak
mûli? Nûkdo to doma práskl rodiãÛm, vybrali nás tam
policajti, kníÏku úfiednû zabavili, zemljanka byla
zasypána, na úãastníky podzemních schÛzek uvaleno
tûÏké vy‰etfiování, vzdorovit˘m aktivistÛm, ktefií se
nahlas doÏadovali pravdy o pÛvodu Ïivota, pohrozili
polep‰ovnou.
Zku‰enûj‰í dorostenci z vy‰‰ích tfiíd uÏ leccos vûdûli,
ale nechtûli prozradit, jak se ruka dává do rukávu,
místo solidárního poskytnutí informace se tajuplnû
usmívali. KdyÏ jednomu z nich pfiedãasné vyrazilo

ochlupení na penisu, myslel si, Ïe je to onemocnûní
mající pfiíãinu v masturbaci a ‰el s tím ke ‰kolnímu
doktorovi se slzami v oãích. Ten doktor se nad námi
nûjak slitoval, prosadil na ‰kole provedení kolektivní
informace, ale pfied onanií nás velmi dÛraznû varoval,
ponûvadÏ pr˘ mÛÏe vést k du‰evním poruchám. Ptám
se dnes, mÛÏe byt nûco du‰evnû je‰tû porouchanûj‰ího
neÏ v˘chova k prudernosti?
Nemohu mluvit za spoluÏaãky, ale pfiipadá mi, Ïe ani
ony na tom nebyly podstatnû lépe. „Nechce‰-li pofiádnû
jíst, nebude‰ moct mít dûti!“ pokárala soudruÏka
druÏináfika spoluÏaãku trpící nechutenstvím. „To není
pravda!“ bránila se spoluÏaãka, „sleãna Bûlohlávková
vod nás z baráku nikdy nemûla Ïádn˘ dûti, ale kdyÏ
se vdala, tak se jí hned jedno narodilo!“ To uÏ jsem
bydlel v Praze, kde panovaly mravy zkaÏenûj‰í neÏ na
katolické Moravû. Pfiíbûh téhle dívky mûl dramatické
vyvrcholení. KdyÏ jí bylo ‰estnáct, potfiebovala
douãovací hodiny z nûmãiny. Obûtavû jí je poskytl
student pedagogiky, nav‰tûvující na‰i ‰kolu za úãelem
tzv, hospitací. Oãividnû nezÛstalo u nûmãiny,
pfiekvapené spoluÏaãce zaãalo rÛst bfií‰ko. „Von mi
nic takového nefiek!“ hájila se zdû‰enû. Na ãas ode‰la
ze ‰koly. Za úãelem uzavfiení manÏelství jí byla
sloÏit˘mi právními úkony pfiiznána pfiedãasná
plnoletost. Neuvûfiitelné? „Pchá!“ fiekla mi nedávno
jedna stará ‰v˘carská paní, kdyÏ jsem jí vyprávûl o
stanicích na svízelné cestû za poznáním nejkrásnûj‰ího
tajemství, „já, kdyÏ jsem se v den své svatby ptala
vlastní matky, jak se to vlastnû dûlá, tak upadla do
hrozn˘ch rozpakÛ a nakonec jsem od ní dostala
facku.“
Dne‰ní dûti to mají vût‰inou mnohem rychlej‰í.
Nechtûjí-li ãekat na osvûtu, odkouknou technickou
stránku vûci v televizi. Jsou-li doma veãer samy,
mohou se potû‰it pornografií. Je perverze hor‰í neÏ
prudernost? Je láska pfieÏitek? A vÛbec, je je‰tû
láska?

11.2.2006

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

16.2.2008
Klaus znovu prezidentem

Praha-právo/Naìa Adamiãková, Marie
Königová-Prezidentem republiky byl minul˘
pátek ve vefiejné volbû podle oãekávání na
dal‰ích pût let zvolen Václav Klaus. Je to jeho
poslední funkãní období.
Rozhodl o tom hlas soc. dem. EvÏena

Snítilého pro Klause a neúãast zelené Olgy
Zubové, která dosud podporovala Jana
·vejnara.
Snítil˘ byl tûsnû pfiedtím vylouãen z klubu

âSSD. To, proã se pro nûj vãera rozhodl, si
chce „nechat ve své hlavû“.
Pokud by se opakovala situace z minulého

t˘dne, kdy Zubová aktivnû hlasovala pro
·vejnara a Snítil˘ se zdrÏel hlasování, Klaus
by si musel na své vítûzství je‰tû poãkat -
chybûl by mu hlas. Prezident se obe‰el bez
podpory komunistÛ, mezi nimiÏ a soc. dem.
se okamÏitû rozhofiel slovní souboj kvÛli
zodpovûdnosti za Klausovo vítûzství.
Zaãátkem bfiezna by mûl Klaus sloÏit slib,

kter˘ je k v˘konu mandátu nezbytn˘. Souãasn˘
mandát mu konãí 7. bfiezna.
Tûsnû pfied volbou souboj vzdala kandidátka

KSâM Jana Bobo‰íková. Komunisté pak
protáhli ·vejnara do druhého i tfietího kola.
Klaus pro‰el aÏ ve tfietím kole, kdy se hlasy

poslancÛ a senátorÛ sãítají a kdy získal na
svou stranu 141 poslancÛ a senátorÛ. Tedy
je‰tû o jeden hlas navíc neÏ 140, které pfii
úãasti 279 pfiítomn˘ch volitelÛ potfieboval.
Pfied pûti lety dostal 142 hlasÛ.
·vejnar získal celkem 111 hlasÛ. Ve tfietím

kole se na jeho stranu postavili z komunistÛ

jen dva - senátofii Václav Homolka a Vlastimil
Balín.
Klausovi pogratuloval mezi prvními Jifií

Paroubek a poté i Martin Bursík a Jan ·vejnar.
Ten oznámil, Ïe po oddychu bude „angaÏován
v ãeské politice“, neboÈ nechce zklamat
oãekávání obãanÛ.
Klaus po zvolení vyzval politiky, aby se dívali

dopfiedu. A co fiekl premiérovi? „Dûkuji, Mirku,“
popsal jeho slova Mirek Topolánek. Koalice
kvÛli podpofie ·vejnara zelen˘mi utrpûla podle
premiéra ‰rámy, ale bude pr˘ fungovat dál. A
v ODS je napûtí pr˘ v˘raznû men‰í, neÏ se do
vãerej‰ka zdálo.
Topolánek se po volbû pfiirovnal k exekutorovi

penalty. JelikoÏ dal gól a Klaus byl zvolen,
zÛstává podle sv˘ch slov kapitánem a penaltu
bude kopat i nadále. Vedle stojící Klaus na to
reagoval slovy: „To je hezká analogie, ale
nevím, zda jsem ten brankáfi nebo ten míã,
nebo branka.“
Ve ·panûlském sále Hradu chybûl senátor z

lidoveckého klubu Karel Barták, kter˘ se
hlasování opût neúãastnil na protest proti
tomu, Ïe volba nebyla tajná.
Do prezidentského úfiadu se Klaus dostal

díky podpofie 122 poslancÛ a senátorÛ ODS,
k nimÏ se pfiidaly dvû nezávislé senátorky
Liliana Janáãková a Jana Jufienãákova, 14
lidoveck˘ch zákonodárcÛ a také tfii b˘valí
ãlenové poslanecké frakce soc. dem. - Michal
Pohanka, Milo‰ Melãák a Snítil˘.
Na rozdíl od první volby minul˘ t˘den se

tentokrát schÛze obe‰la bez protahování.
ZpÛsobil to fakt, Ïe obãan‰tí demokraté je‰tû
pfied hlasováním o zpÛsobu volby couvli ze
svého poÏadavku na tajné hlasování a
podpofiili vût‰inové stanovisko. Za to se doãkali
podûkování od ‰éfa klubu soc. dem. Michala

Ha‰ka.Pro vefiejnou volbu se  vyslovil i Klaus,
kter˘ pfiitom dosud opakoval, Ïe jedinû tajná
volba je dÛstojná a svobodná.
ZdrÏení tak zpÛsobili pouze zelení, ktefií si

pfied tfietím kolem vyÏádali pauzu, aby se
pokusili dopravit poslankyni Zubovou.
Jak hlasovali ve druhé volbû v 3. kole:
Václav Klaus 141 hlasÛ pro - 122 hlasÛ proti
Jan ·vejnar 111 hlasÛ pro - 119 hlasÛ proti

***

Denní kronika

19.2.2008
Klaus: ‰vejnarovská koalice

chtûla zvrátit listopad 89
Praha-právo/Jitka Götzová Uplynuly tfii dny a
prezident Václav Klaus znovu rozãefiil politické
vody. Zaútoãil na konkurenci v hradní volbû a
fiekl, Ïe jejím cílem bylo zpochybnit cel˘
polistopadov˘ v˘voj v zemi. Politici, ktefií
podporovali Jana ·vejnara, tato vyjádfiení
zásadnû odmítli. ·éf âSSD Jifií Paroubek si
myslí, Ïe Klaus by si mûl „vzít dovolenou a v
klidu relaxovat“, protoÏe je je‰tû ve stresu po
volbû. „âekal, Ïe bude zvolen hned v první
volbû, ale byl zvolen s odfien˘ma u‰ima aÏ v
‰estém kole a je‰tû tím nejtûsnûj‰ím rozdílem
a na základû politické korupce,“ fiekl na dotaz
Práva.
Klausovo vyjádfiení nepfiekvapilo ‰éfa soc.
dem. poslancÛ Michala Ha‰ka: „A to proto, Ïe
neustále vnitfinû obhajuje proces
devadesát˘ch let, na nûmÏ se podílel jako
pfiedseda vlády.“
Prezidentská volba byla „sporem o interpretaci
celého na‰eho polistopadového
osmnáctiletého období,“ fiekl Klaus v
rozhovoru pro vãerej‰í MF Dnes. Podle nûj
‰vejnarovská koalice bojovala „proti v‰emu,
co se tady odehrálo od 17. listopadu 1989“.
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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:

PUSINKY
roadmovie o tfiech dívkách, které se nedostaly na vysokou

a tak si vymyslely supercestu do Holandska - pracovat
na farmû, louky, krávy, a krásn˘ Ïivot pfii cesatování.

V‰ecko je v‰ak hroznû zamotane a nakonec to dopadne jinak.
Dále uvádíme filmy:

·KODNÁ - napínavé vy‰etfiování vraÏdy v sázkové kanceláfii
HODINA KLAVÍRU - film s B.Polívkou a P.Li‰kou

CESTA DO VÍDNù A ZPÁTKY - komedie o setkání s b˘valou láskou
Krátké komedie s oblíben˘m hercem Miroslavem Donutilem

v programech
3 + 1 S MIROSLAVEM DONUTILEM NA RÒZNÁ TÉMATA

a poslední ãást pãíbûhÛ lidí, ktefií utikali za svobodou
P¤ÍBùHY ÎELEZNÉ OPONY  31 - 39

A nakonec oznamujeme radostnou zprávu pro ty, ktefií mají rádí star‰í televizní
seriály, uvádíme následující ve v˘borné obrazové  a zvukové kvalitû:

ARABELA 1  - 13 (1977)
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA  1 -  8  (1971)

CHALUPÁ¤I  1 -  13   (1975)
NÁV·TùVNÍCI   1  - 15  (1983)
VyÏádejte si bliÏ‰í informace.

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

Babinské

âeská a slovenská televize
na internetu!

A co nato ·vejnar? „Vidím to jako demagogick˘
projev, coÏ svûdãí o jeho charakteru. Není
schopen uznat, Ïe mûl silného soupefie, a
chovat se dÏentlmensky, uznat soupefie ihned
po zvolení nebo ve svém prvním projevu k
obãanÛm,“ fiekl ·vejnar.
Odmítl názor, Ïe by jim ‰lo o zmûnu politického
systému. „Chtûli jsme prosadit silnûj‰í
demokratické principy, uãinit âeskou republiku
více otevfienou smûrem k Evropû a zamezit
extrémním názorÛm, které zastává Václav
Klaus,“ podotkl.
Podle ·vejnara je Klausovo vyjádfiení
dÛkazem, Ïe je slab‰ím prezidentem. „Byl
zvolen aÏ v ‰estém kole, coÏ je nesl˘chané u
prezidenta, kter˘ mandát obhajuje. To, Ïe
vyhrál aÏ na základû pfiebûhlíkÛ, je pfiíznaãné,“
dodal.
Pfiipomnûl, Ïe Klaus po volbách 2006 zprvu
odmítal vládu pfiebûhlíkÛ.

***
20.2.2008

Slovensk˘ bigbít
dostal tvar knihy

BRATISLAVA-sme/Peter Bálik-Slovenskou
televíziou prehrmel v minulom roku seriál
Slovensk˘ bigbít. Publikácia Slovensk˘ bigbít
je v˘nimoãná aj v tom, Ïe obsahuje aj tri
DVD so v‰etk˘mi dielmi pozoruhodného
seriálu vrátane koncertu Legendy 60, ktor˘
minul˘ rok odvysielala STV.
Kniha dvojice ªubo‰ Jurík a Dodo ·uhajda

je podºa vydavateºstva Slovart autentickou
v˘poveìou o Ïivotn˘ch postojoch, pocitoch
a osudoch generácie ‰esÈdesiatych rokov,
ktorá sa in‰pirovala veºk˘mi idolmi
rokenrolovej a bítovej hudby. Oproti seriálu
je publikácia v˘nimoãná v tom, Ïe v nej
hudobní fanú‰ikovia nájdu oveºa viac ako v
televíznom dokumente.
„Kniha je oveºa obsiahlej‰ia ako seriál. V

televízii sme museli z kapacitného hºadiska
v˘povede krátiÈ, ale v knihe sú v pôvodnej
verzii. Okrem toho tam sú aj úplne nové
autentické vyjadrenia, ktoré v dokumente
vôbec neodzneli, ako aj fotografie a rôzne
dobové artefakty,“ opisuje publikáciu jej
spoluautor a niekdaj‰í ãlen bítovej legendy
The Buttons Dodo ·uhajda.
·tyristostranová kniha Slovensk˘ bigbít

vznikala dva roky. Za ten ãas autori
vyspovedali v‰etky dôleÏité postavy
vtedaj‰ej hudobnej scény, medzi ktoré patrili
slávne mená ako DeÏo Ursiny, Marián Varga,
Janko Lehotsk˘ alebo Miroslav Îbirka. Podºa
ªubo‰a Juríka v‰ak kniha nezabúda ani na
ostatné tváre hudby ‰esÈdesiatych rokov.
„Napríklad skupiny The Buttons alebo The

Fantoms boli vtedy rovnako dobré, ak nie
lep‰ie ako oveºa populárnej‰ie Prúdy,
Collegium Musicum alebo Modus. Dnes nie
sú príli‰ známe, pretoÏe sa po nich
nezachovalo toºko nahrávok, ale aj ony mali
podstatn˘ vplyv na v˘voj slovenského
bigbítu. Pozor! Bol tu aj nejak˘ Juraj Eperje‰i,
Marián Bednár, Dodo ·uhajda, a to
nehovorím o JoÏovi Barinovi, skvelom
spevákovi a skladateºovi,“ vysvetºuje
publicista.
Zatiaº ão seriál nemapoval scénu postupne

a skákal z jedného obdobia do druhého, v
knihe sú udalosti zoradené chronologicky.
Zaznamenávajú v‰etko podstatné, ão sa v
slovenskom bíte odohralo od päÈdesiatych
rokov, keì pri‰li prví rokenroloví pionieri, aÏ
po koniec ‰iestej dekády s nástupom
normalizácie, s ktorou sa skonãil aj jeden
veºk˘ bigbítov˘ sen.
ªubo‰ Jurík dodáva, Ïe kniha Slovensk˘

bigbít je pozoruhodná aj v tom, Ïe cez hudbu
dostane ãitateº plastick˘ obraz o vtedaj‰om
období. „Nie je to literatúra faktu ani umelecká
publicistika. Nie je pohºadom jedného
ãloveka, ale skôr kolektívnym dielom, pretoÏe
kniha zaznamenáva autentické pohºady
jednotliv˘ch hudobníkov na ãasy, v ktor˘ch
Ïili. Cez bít a rokenrol sa nám podarilo
vystihnúÈ nielen samotnú hudobnú scénu,
ale aj vtedaj‰iu atmosféru ‰esÈdesiatych
rokov,“ vysvetºuje spoluautor knihy.

***

21.2.2008
Medzi âechmi pretrváva
záujem o Vysoké Tatry

Vysoké Tatry/Pre‰ov-sme/TASR) -
Slovensko a predov‰etk˘m Vysoké Tatry
patria k najnav‰tevovanej‰ím zahraniãn˘m
destináciám ãesk˘ch turistov. Pretrvávajúci
záujem o pobyty v slovensk˘ch veºhorách
potvrdil aj nedávny 17. stredoeurópsky
veºtrh cestovného ruchu Holiday World v
Prahe (14.-17. februára).
Samostatn˘m stánkom sa tam predstavil
Pre‰ovsk˘ samosprávny kraj (PSK). Na
ploche 102 ‰tvorcov˘ch metrov sa spoloãne
prezentovali mestá Pre‰ov, Bardejov, Stará
ªubovÀa, Levoãa, KeÏmarok a Vysoké
Tatry. Tatranská expozícia bola v Prahe
veºmi úspe‰ná aj vìaka ·tátnym lesom
TANAP-u, ktoré ju koncipovali ako
panoramatick˘ pohºad do Bielovodskej
doliny, doplnen˘ ukáÏkou náuãnej trasy a
typick˘mi tatransk˘mi Ïivoãíchmi, medzi
nimi kamzíkom vrchovsk˘m tatransk˘m.
“Holiday World opäÈ potvrdil pretrvávajúci
záujem ãeskej odbornej i laickej verejnosti
o náv‰tevu Slovenska a konkrétne
Vysok˘ch Tatier poãas celého roka. Podºa
v˘sledkov AZCR âR za minul˘ rok je
Slovensko po Chorvátsku druhou
najãastej‰ie nav‰tevovanou zahraniãnou
turistickou destináciou,” zhodnotil vedúci
oddelenia cestovného ruchu Úradu PSK
Martin Jano‰ko. Samotní ãeskí hostia si na
Slovensku udrÏiavajú dlhodobo prvé miesto
medzi zahraniãn˘mi náv‰tevníkmi.

***

LyÏafi tlaãil auto,
aÏ mu sjelo ze stránû

Právo-Vladislav Prouza-Snahu ulehãit si
cestu do skiareálu v Rokytnici nad Jizerou
uchová dlouho v pamûti fiidiã vozu Renault
Laguna. MuÏ jedoucí vãera autem od chaty
ve stráni na parkovi‰tû u stanice lanovky
uvízl na zledovatûlé cestû.
·ofér vystoupil s úmyslem uvízl˘ vÛz
vlastními silami vyprostit. Auto, do kterého
zatlaãil zfiejmû pfiíli‰ velkou silou, v‰ak
neãekanû opustilo cestu zafiíznutou do
svahu a sjelo ze skoro dvousetmetrové
stránû.
Ne‰Èastník na vrcholu kopce mohl jenom
bezmocnû sledovat, jak jeho vÛz v
kotrmelcích mífií jako nefiízená stfiela do
horského údolí. Renault, kter˘ skonãil se
zcela slisovanou zádí poblíÏ potoãního
koryta, staãil cestou pfierazit vzrostl˘ smrk.
„Tragikomická situace se odehrála mimo
lyÏafisk˘ areál. Auto jsme vyprostili pomocí
snûÏné rolby,“ pfiiblíÏil fieditel TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou Petr Cee. „Zfiejmû
se nechtûl po lyÏování vracet ze skiareálu
do chaty po sv˘ch, coÏ se mu tedy opravdu
vyplatilo. Je‰tû ‰tûstí, Ïe v autû nikdo nebyl.
VÛz byl pomaãkan˘ opravdu slu‰nû,“ dodal
Cee.

***

Zima konãí
Praha-právo (per)-Milovníci zimních sportÛ
si v âesku snûhu a ledu v následujících
t˘dnech uÏ moc neuÏijí. Zima je podle
meteorologÛ pro tuto sezónu na ústupu.
O víkendu má b˘t aÏ 15 stupÀÛ tepla.

Právu to fiekla ve stfiedu Dagmar Honsová
z praÏského Meteopressu.
„Zatím to vypadá, Ïe zima zfiejmû konãí.

Pfií‰tích 30 dní bude totiÏ teplotnû
nadprÛmûrn˘ch,“ uvedla meteoroloÏka.
Opfiela se pfiitom o dlouhodobou

pfiedpovûì poãasí, kterou na 30 dní dopfiedu
vãera vydal Meteopress. Do konce února
by odpolední teploty mûly b˘t 7 aÏ 12
stupÀÛ, ale v nedûli a v pondûlí by mûlo b˘t
aÏ 15 stupÀÛ tepla.
Bude to o 8 stupÀÛ víc, neÏ je dlouhodob˘

prÛmûr. Dále nás v‰ak ãekají ranní teploty
místy pod nulou.

***
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Ball

“The Great Ball of Eights”
Gala “Velk˘ Bál osmiãek”

Podûkování
Jak asi vût‰ina ãtenáfiÛ ví, v pátek 15. února se uskuteãnil ná‰ velk˘ Bál osmiãek v
torontském historickém hotelu Fairmont Royal York.
Pro nás, plánovací skupinu, to byl úspûch neuvûfiiteln˘. Náv‰tûva pfiedãila ve‰keré
na‰e oãekávání. Program se vyvíjel dle plánu. Slavnostní trubaãi uvedli veãer s
velkou ceremonií. Hosté byli uvítáni ve tfiech jazycích, slovensky, ãesky a anglicky
a konferenciér Jaymz Bee se s velk˘m nad‰ením ujal vedení veãera. Jídlo bylo
v˘teãné a za doprovodu “Muziky na rohu” Jifiího Grossmana jsme si náramnû
pochutnali. Kevin Clark s jeho Big Band rozproudil náladu do takové míry, Ïe se
taneãní parket úplnû zaplnil a jak bylo vidût, v‰ichni se velice dobfie bavili.Co nás
opravdu pfiekvapilo, byl velk˘ poãet mlad˘ch - i dokonce “teenagers”!
Pochopitelnû, Ïe se toho v ten veãer dûlo mnohem více, ale o tom nechci dnes psát.
Dnes chci jménem nás v‰ech, co jsme se podíleli na pfiípravách gala podûkovat vám
v‰em, co jste pfii‰li a zúãastnili se Bálu osmiãek. Bez vás by to rozhodnû takov˘
úspûch nebyl!
Dûkujeme vám za va‰i dÛvûru a za va‰i podporu v tomto, pro nás tak novém,
podnikání. Dûkujeme krajanskému tisku a krajansk˘m televizním programÛm za
velkou pomoc pfii propagování Bálu osmiãek.
Velk˘ dík patfií v‰em na‰im sponzorÛm a dárcÛm, ktefií nás tak ‰tûdfie a ochotnû
podpofiili. Bylo vás tolik! Dûkujeme vám v‰em hlavnû jménem v‰ech dûtí, které v
budoucnosti budou potfiebovat péãi a o‰etfiení v Hospital for Sick Children zde v
Torontû.

Erica Vieznerová
***

Velvyslanec Pavel Vo‰alík zdÛraznil, Ïe
uÏ jen skuteãnost, Ïe se ples konal je
nûco fantastického. Nedávno
velvyslanectví pofiádalo v muzeu války
koncert vûnovan˘ bojovníkÛm proti

Sovûtského svazu. V roce 1968 nadûje,
Ïe âeskoslovensko by se mohlo vymanit
z tohoto vlivu, byla udu‰ena tím, Ïe
demokratick˘ svût pokrãil rameny, aby
nedráÏdil SSSR. Zaprotestoval si v
mezinárodních organizacích a nechal to
b˘t. Je nutné znovu a znovu pfiipomínat,
Ïe zlu se musí odporovat. TotéÏ se dûje
i dnes, pokud jsou nûkde po‰lapávána
lidská práva, my nemÛÏeme opût jen
pokrãit rameny. My nemáme právo tyto
lidi opustit pod záminkou, Ïe máme jiné
zájmy.
Skuteãností je, Ïe lidská práva v roce

2008 jsou po‰lapávána právû v âínû.
Zeptal jsem se ho, co tedy fiíká pofiádání
olympiády v této zemi. „Olympiáda pfiece
byla postavená na ideálu humanismu a
demokracie. Tehdy se tomu nefiíkalo
lidská práva. My obûtujeme tuto my‰lenku
byznysu. Domnívám se, Ïe to platí i o této
události. MÛÏe nám b˘t stokrát fiíkáno, Ïe
se politika a sport nemají míchat. Ano, aÏ
do okamÏiku, kdy sport nezaãne b˘t alibi
pro politiku. Nevím, jaká byla kritéria pro
volbu Pekingu jako olympijského mûsta,
ale musíme se ptát, jestli ideály, na nichÏ
bylo postaveno olympijské hnutí, nejsou
v rozporu s pofiádáním olympijsk˘ch her.
To je otázka pro ty, ktefií zvedli ruku pro
pofiádání OH právû v Pekingu.“
Kdosi poznamenal, Ïe se ples koná na

oslavu zvolení Václava Klause za
prezidenta, kter˘ byl ten den zvolen na
druhé období. Dostal se mi do rukou
projev senátora Martina Mejstfiíka pfii

druhé volbû.  V úvodu  fiíká: „Veãefie pro
dvû „nezávislé“ senátorky na PraÏském
Hradû, úplatek pro senátora Novotného,
vybraná slova a vyhroÏování ministra
vnitra Langera pfiedsedovi SZ Bursíkovi
(kdopak pÛjde bruãet?), vydírání sociálnû-
demokratického poslance Snítilého, kulky
v obálkách, v˘hruÏné SMS zprávy a e-
mailové dopisy, tfii zkolabovaní
zákonodárci, schÛzka slavného
Zemanova poradce ·loufa s kancléfiem
Václava Klause Weiglem, partajní
ochranka pro nositelku jednoho (toho
správného) hlasu, kajícn˘ primátor
hlavního mûsta Prahy Bém, kter˘ uÏ nikdy
nebude chtít pofiádat olympiádu,
námûstkové ministerstev odebírající - a
jin˘m zase pfiidûlující - nám zde, pfiímo v
sále, dotace na investiãní zámûry obcí -
dle toho, zda podpofiíme, ãi nepodpofiíme
toho správného kandidáta - tajné sluÏby
snaÏící se zalíbit tu té, tu zas oné stranû,
pan pfiedseda Sobotka vyhroÏující
trestním stíháním…To je obrázek o nás
sam˘ch. To je obrázek o politické kultufie
v âR 18 let po revoluci…“
Nemyslím si, Ïe je co oslavovat.

Ponechávám stranou, jestli byl zvolen
Jan ·vejnar nebo Václav Klaus. Shodou
okolností pfied ãasem jeden poslanec, a
nyní je to ministr za ODS, tvrdil, Ïe
demokracie je nebo není a Ïe my máme

Ples…

Pokra$ování ze str. 1

totalitû. Osmiãková v˘roãí podle nûj
nejsou pouze na‰e v˘roãí, která bychom
vlastnili. To jsou varování. V˘roãí jsou
spí‰e závazkem. Roky 1938, 1948 a 1968
byly tragédiemi demokracií, nikoliv pouze
âeskoslovenska. V roce 1938 Evropa v
nadûji, Ïe ustoupí zlu se mu nevyhnula a
nepouãila se. V roce 1948 se to
opakovalo.  âeskoslovensko, které mohlo
b˘t demokratické, bylo ponecháno vlivu

v âR demokracii. Namítl jsem mu, Ïe to
není ãernobílé, protoÏe Ïijeme v ‰edé
zónû a Ïe za demokracii se musí stále
bojovat. Poukázal jsem na prezidentské
volby ve Spojen˘ch státech pfied osmi
roky nebo na amalgamaci Toronta, která
se stala proti vÛli vût‰iny obyvatel mûsta.
I za demokracii v âeské republice a na
Slovensku se musí stále bojovat. Poslední
prezidentské volby nejsou rozhodnû
nûãím, na co mÛÏeme b˘t hrdi, i kdyÏ
zvolení Václava Klause je znakem stability
zemû. Stabilita není mûfiítkem
demokracie.
Zaãal jsem obrázkem z Vojny a míru,

kterou mi pfiipomnûl torontsk˘ osmiãkov˘
ples. Otázka lidsk˘ch práv mnû v‰ak
pfiipomíná jiného ruského autora F. M.
Dostojevského a Janáãkovu operu Z
mrtvého domu, kterou jsme mohli vidût v
minul˘ch dnech zde v Torontu. Autofii
správnû operu zaktualizovali. Bachafii
pouÏívají televizní obrazovky. Jedná se o
dne‰ek. Amnesty International kritizovala
poru‰ování lidsk˘ch práv, jak v Chile, tak
v âeskoslovensku a my musíme mûfiit
stejnou mírou, aÈ se jedná o Irák, Kosovo,
âínu,  Kubu nebo Guantanamo.
Osmiãková v˘roãí nám v‰ak mohou také

pfiipomínat, Ïe i v dobách nejhor‰ích, aÈ
jiÏ po Bílé hofie nebo v dobách okupace,
v padesát˘ch letech ãi za normalizace
zde byli lidé, ktefií se nenechali
determinovat dobou a vytváfieli hodnoty,
které nebyly pouze lokální, ale pfiesáhly
své geografické a historické omezení.
Jednou z nich je opera Hanse Krásy
Brundibár, kterou mûl pfiedvést dûtsk˘
sbor Boni Pueri v Ottawû. V Torontû jsme
vidûli jin˘ program, kter˘ se v první ãásti
skládal z evropské váÏné hudby, v druhé
z písní z americk˘ch muzikálÛ, z
Japonska, Indonésie, Brazílie a Izraele.
Nechybûla  Hymna svobodû od
kanadského skladatele Oscara
Petersona ani ãeské Pra‰tûné písniãky a
slovenské Tancuj, tancuj… Pokud se
díváme dopfiedu, jak zdÛraznil slovensk˘
velvyslance Stanislav Opiela, i zde je
nadûje, o které svûdãí mladí zpûváci Boni
Pueri.
Îivot jde dál a to jsme teprve na zaãátku

roku 2008.
Ale‰ Bfiezina

***

Jaymz Bee ze stanice Jazz FM 91

provázel diváky plesov#m

ve$erem

Boni Pueri získali srdce

torontsk#ch divák"
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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!

Krat&í jméno, více místa!

4,6,8,11

Financial

Kursovní lístek
100 Kã 5,98 CDN $
100 SK 4,57 CDN $
1 CDN $ 16,72 Kã
1 CDN $ 21,88 SK
1 US $ 1,01 CDN $
1 EUR 1,51 CDN $
Toronto Star  - 16. 2. 2008

1 CDN $ 17,03 Kã
1 EURO 25,19 Kã
100 Sk 76,60 Kã
1 US $ 17,15 Kã
âNB - 18. 2. 2008

Na okraj
Ohlédnutí

Jsou roky, které splynuly v ‰edivou,
neãlenitelnou masu, zcela mimo ná‰
dosah. A jsou okamÏiky a hodiny, a nûkdy
dny, které jsou navÏdy vryty do na‰í
pamûti, zkamenûlé útesy nûhy, hanby,
dojetí, smutku a nûkdy záblesky boÏské
jiskry v nás.
Pfied ‰edesáti lety (co já tu je‰tû

pohledávám?), také v únoru,
komunistick˘ ministr vnitra udûlal
opatfiení, jimiÏ se policejní aparát dostal
úplnû do podruãí komunistické strany.
Nekomunistické vût‰inû v Gottwaldovû
vládû se podafiilo pfiimût vládu k vydání
pfiíkazu ministru vnitra, aby svá opatfiení
okamÏitû zru‰il. Ministr odmítl, Gottwald
a komunistiãtí ãlenové vlády se za nûho
postavili a nekomunistiãtí ministfii
rezignovali. Rezignovali v pfiesvûdãení,
Ïe prezident Bene‰ jejich demisi nepfiijme.
Pak pfii‰ly dny, kdy jsem cítil jiskru

boÏského, tak jako nepochybnû v‰ichni,
s nimiÏ jsem  demonstroval v praÏsk˘ch
ulicích, byl svûdkem projevu Vladimíra
Krajiny v Obecním domû, zúãastnil se
pochodu na Hrad. V‰ichni jsme na nûkolik
hodin oãistili své du‰e od sobectví a
ctiÏádosti, v‰ichni jsme byli ochotni umfiít.
Pût studentÛ bylo vybráno jako delegace

k prezidentu Bene‰ovi. S dvûma z nich
jsem se po ãase se‰el v Torontû: Viktor
Miroslav Fic (zemfiel pfied nûkolika málo
lety) a Vratislav ·tafl. Byl to VráÈa, kter˘
se jednou zmínil o Krajinovû projevu a
osudovém zádrhelu, kter˘ mohl zmûnit
bûh dûjin: “Co jsme nevûdûli, bylo, Ïe v
Obecním domû, v sále pod námi, zasedal
v˘bor obrozené Národní fronty, Gottwald,
Zápotock˘ a ti druzí. Co by se b˘valo
stalo, kdybychom se na nû vrhli a udûlali
dal‰í defenestraci?” Nevûdûli a neudûlali.
Ale otázka je to zajímavá.

***

Narozeniny
Ing. Vladimír Kavan - 90

Vysok˘, ‰tíhl˘ a pofiád je‰tû vzpfiímen˘
(moÏná i o nûm by bylo moÏno pouÏít
ver‰e Josefa Hory o Tomá‰i Masarykovi:
„muÏ, kter˘ napfiímen vÏdy pfied osudem
stál, neb kotvil v Bohu svém...“). Dozvûdûli
jsme se o nûm v‰elicos, kdyÏ jsme s Mílo
Kubíkem o nûm natáãeli dokumentární
film. Na pfiíklad, jak do jeho kanceláfie
vstoupil chlap, poloÏil na stÛl pistoli a
nafiídil ing. Kavanovi zmizet... Také jsme
se dozvûdûli, jak ho buì po‰krábala nebo
pokousala slavná lvice (hrdinka knihy
Born Free) a vidûli ho tanãit s domorodci
- myslím, Ïe na Haiti - a stolovat s
prezidenty a jin˘mi hodnostáfii. V Kanadû
vlastnil ing. Kavan znamenitû prosperující
podnik Ramset Ltd., vedl kanadskou

poboãku charitativní organizace Care (jeÏ
posílá balíãky a pomáhá po celém svûtû).
Kavan tuto poboãku ãasem spojil s
americkou matefiskou organizací v Care
International, jejíÏ roãní rozpoãet v dobû,
kdy odcházel do penze, pfiev˘‰il jednu
miliardu dolarÛ. Za práci pro Care byl
vyznamenán fiádem Kanady (v druhé
nejvy‰‰í hodnosti „Officer“).
Ing. Kavan cel˘ Ïivot, i kdyÏ právû
pfiekroãil devadesátku - narodil se 9.
února v Praze - sportuje. Byl, mimo jiné,
ãlenem (snad jen náhradníkem)
ãeskoslovenského veslafiského t˘mu na
jedné olympiádû, hraje golf a snad i je‰tû
létá balónem. S pfiítelem Chuckem
Rathgebem byli prvními Kanaìany, ktefií
pfieletûli Alpy v roce 1967 (byl to jejich
projekt století). Také s nimi jednou letûl
tehdej‰í premiér John Robarts, vítr je
nûkam zanesl a RCMP i média je hledala
po celém Ontariu. Kavan má spoustu
vyznamenání (i od organizací docela
tajemn˘ch), kaÏdou nedûli ho mÛÏete
vidût s paní RÛÏenou zasednout v jejich
lavici v kostele sv. Václava v Torontu a
obãas (pokud jste buì ãleny nebo máte
pár zbyteãn˘ch dolarÛ) v Canadian Royal
Yacht Club a v jin˘ch ne právû lacin˘ch
institucích.
A také je velik˘ nimrod (coÏ je
pravdûpodobnû v˘raz, kter˘ v souvislosti
s ãinností na úrovni, kterou on pûstoval,
je ponûkud zlehãující).  Prostû lovil slony,
tygry a - mimo jiné - sibifiské kozy.
Pozoruhodn˘ muÏ. K jeho 90.
narozeninám  gratulujeme a pfiejeme mu
dlouhou fiadu  dal‰ích ‰Èastn˘ch let. UÏ
proto, Ïe - jak fiíká - se mu tady líbí.

***
George Brady - 8O

Krátce po vypuknutí Druhé svûtové války
nacisté zatkli jeho rodiãe a George (tehdy
asi Jifií) a jeho sestra Hana byli posláni do
koncentraãního tábora v Terezínû, kde
George pracoval jako klempífisk˘
pomocník a kde se oba podíleli na
vydávání tajného ãasopisu ‘Vedem’  (po
válce jejich pfiíbûhy byly vydány kniÏnû
pod názvem We Are Children Just the
Same). Pozdûji oba byli pfievezeni do

tábora Auschwitz, kde Hana zemfiela.
V‰ecko, co po ní zbylo, byl kufr s jejím
jménem, kter˘ se stal souãástí historie
Holocoustu a inspiroval knihu Hanna’s
Suitcase, která byla úspû‰nû
zdramatizována. Po válce se George v
Torontu setkal s jin˘m terezínsk˘m
vûznûm, Josefem Seidnerem, s nímÏ
zaloÏil velmi úspû‰nou klempífiskou firmu
Brady&Seidner Associates Ltd. K
narozeninám mu jeho dcera pfiipravila
hostinu, jíÏ se zúãastnilo 250 hostÛ...

***
George Jason Heller - 60

Od okamÏiku, kdy anglick˘ král Karel II
podepsal (2. kvûtna 1670) dokument,
jímÏ svému „drahému a úplnû
milovanému“ Princi Rupertovi a
sedmnácti dal‰ím, ktefií vytvofiili
Spoleãnost anglick˘ch dobrodruhÛ
obchodující do Zálivu Hudson, daroval

víc neÏ tfietinu Kanady, do okamÏiku
(1990), kdy se prezidentem stal jin˘ ãesk˘
uprchlík, George Jason Heller, ubûhlo
320 rokÛ... Ná‰ ‰edesátník se narodil v
âeskoslovensku nûkolik t˘dnÛ pfied
komunistick˘m puãem v únoru 1948,
trochu pozdûji pfii‰el se sv˘mi rodiãi do
Kanady, graduoval na McGill University
v Montrealu a v roce 1960 nastoupil v
Hudson Bay Company. Po dvaadvaceti
letech se stal generálním fieditelem
„department stores“, pozdûji  prezidentem
Victoria Commonwealth Games,
prezidentem BaÈov˘ch
Severoamerick˘ch a evropsk˘ch
obuvnick˘ch závodÛ a nakonec - jak uÏ
zmínûno - prezidentem Hudson Bay
Company. Loni odstoupil, ale zÛstává
ãlenem fieditelské rady. A to v‰ecko v
prvních ‰edesáti letech…

Josef âermák
***

Toronto
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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

V novom roku 2008 veºa lásky, poÏehnanaia, ‰tastia a
úspechov v práci

a v osobnom Ïivote ãitateºom Satellitu
Ïelá

Luba Henderson

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

Josef Lneniãka: Lucie a její koãí
Dnes je to jiÏ pouze vzpomínka, ale stále velice Ïivá, neboÈ mi zmûna pevného
vûzení povûstn˘ch Kartouz za Tmav˘ dÛl ve Rtyni v Podkrkono‰í vlastnû zmûnila
kus Ïivota. Pfiivezli nás asi tfiicet a ty, co odmítli fárat, odvezli zpût do Valdic. Po
ubytování na svûtnici ãíslo patnáct mi bylo pfiidûleno kmenové ãíslo 1442 a hned
na to na dvofie tábora potkám Pepíka Teplého z Rovnû u Pardubic, kterého jsem
jiÏ za putování po vûznicích potkal, a ten mi fiekl:
„Neboj se fárat, za t˘den bude z tebe star˘ havífi.”
Za hodinu jsme mûli v táborové dÛlní kanceláfii dvouhodinové ‰kolení. Vedoucí

tábora a kanceláfie, organizátor, absolvent báÀské ‰koly Milan ·vejda vy‰kolil za
chvíli v‰echny, co je‰tû nikdy dÛl nevidûli: základní pfiedpisy a pouãení a hotovo.
Druh˘ den jsem jiÏ ‰el fárat na pfiedek ãíslo 9. vzdálen˘ od ‰achty více neÏli pût
kilometrÛ. Celá osádka byla sloÏena z vûzÀÛ, pochopitelnû politick˘ch, jména
pamatuji v‰echna. První jízdu do hlubiny dolu pamatuji velmi dobfie, neboÈ do
klece nastoupilo deset lidi nahofie a deset dole. Tûch 500 metrÛ se nezapomene,
protoÏe do klece po krátké jízdû zaãalo „pr‰et”. Míjeli jsme nûjakou pumpu. Mnû
tekla voda do bot i za límec fáraãek. Takto jsem byl pokfitûn na horníka hned na
prahu permonické fií‰e.
Opodál na mû ãekal fiímskokatolick˘ knûz Vojtûch Kudera, kter˘ mû mûl dovést

k vozíkÛm, huntÛm, do kter˘ch se nasedalo po ãtyfiech lidech, a seznámit mû s
lidmi, se kter˘mi budu pracovat. U toho vlaku trÛnila elektrická opancéfiovaná
lokomotivka. S lampou v ruce jsem koukal po chlapci fiidiãi, kter˘ obíhal okolo toho
stroje a havífii sedící ve vozech na nûho volali: „Dûlej, dûlej, potkane, aÈ jedem.’’
A on odpovídal: „DrÏte huby, potkani, je‰tû tady nejsou v‰ichni.”                                ̂
Nikdy jsem to pfied nik˘m v Ïivotû nevyslovil, ale v ten moment jsem si v duchu

fiíkal: „S tou potvorou bych chtûl taky jezdit.”
Po nûkolika dnech na pfiedku ãíslo 9 pro mne pfii‰el dÛlní T˘fa,     _ abych ‰el s

ním, Ïe mne potfiebuje jinam. Dovedl mne na sedmatfiicátou úpadní, kde se
stavûla nová vrátkovna, v‰ude se betonovalo, pracovali tam civilové, tak jsem se
seznámil s jedním z nich, Josefem Vlkem, kter˘ mi první fiekl své jméno. Dûlal
jsem s nimi tfii dny a dÛlní Tyta mû zase odvedl do úpadnice k jinému pfiedákovi,
kde pracovali dva civilové, a potfiebovali tfietího. V ‰atnû, kde jsme se pfiestrojovali,
jsme byli spoleãnû s civilními zamûstnanci. Vedle mne se pfiestrojoval star‰í
horník, jmenoval se Ivan Buãák. MuÏ to byl men‰í, silnûj‰í postavy, v‰iml jsem si,
Ïe na nûho jeden horník s nûmeck˘m pfiízvukem zavolal: „Ivane, nechtûl bys zase
jednou koãírovat po nádvofií konû?” On mu nûjak mrzutû odpovûdûl: „Dej mi
pokoj!” To bylo v‰e. Více jsem si v‰ímal, Ïe soused Buãák je takov˘ rozváÏn˘, a
nûjak mû pfiitahovalo navázat s ním rozhovor. Pfii pfiestrojování ale mnoho ãasu
nebylo.
DÛlní na odpolední smûnû Bernard mû jednou pfiidûlil na stûnování, pfiímo rubat

uhlí. Nûjak˘ civil mi ukazoval techniku, jak se to dûlá, abych se nenadfiel. Potom
jsem v noci fáral do ãtvrté úpadnice také na stûnu. Netrvalo to snad ani pût t˘dnÛ.
Spfiátelil jsem se s Frantou Synkem z Brna, on chodil na noãní smûny. Málo spal
a v dÛlní kanceláfii v tábofie byl, dá se fiíci, stál˘m hostem. Byl to chlapec, kter˘ byl
velmi dobfie seznámen se systémem tábora, znal povahy dozorcÛ. Byl to
takzvan˘ kopeãkáfi. To byli lidi, co utíkali za svobodou na západ a byli chyceni.
Obyãejnû byl za to trest 3-5 rokÛ. Franta se ale nechlubil tím, Ïe jeho otec byl
vysok˘m funkcionáfiem bol‰evikÛ v Brnû, Ïe se syna zfiekl. Nikdo ho nechodil
nav‰tûvovat. To jsem si tím více cenil m˘ch rodiãÛ a sourozencÛ, Ïe mne celou
dobu vûznûní nav‰tûvovali, starali se, vlévali mi sílu: jen vydrÏ, bude lépe. Náhle
za mnou Franta pfiibûhne na svûtnici a povídá: „Pepo, jde‰ dûlat od zítfika k
dopravû, bude‰ dûlat policajta.”
To bylo velmi vÏité pojmenováni pro pomocníky lokomotivkáfie. KaÏd˘ horník ho

poznal podle toho, Ïe nosil ãervenou lampu, kterou dával na konec vlaku.
Nahazoval vykolejené vozy, pfiipravoval lokomotivku k provozu, mazal olejem
dÛleÏitá místa stroje. Vzal si mne jako pomocníka civil, mlad˘ kluk Vojta Prok,
oslovovan˘ Blázen. KdyÏ mû uvidûl a dovûdûl se, Ïe jsem to je‰tû nedûlal, nemûl
Ïádnou radost; Jen fiekl: „S tebou bude asi tûÏká práce.”
On byl v‰ak flegmatik. Hned pfii první jízdû vykolejil ãtyfii vozy. Nûjak˘m

zázrakem se mi je na jeden zátah podafiilo najet zpût na koleje. To ho tak udivilo,
Ïe fiekl:
„Tebe si nechám. S nik˘m jin˘m nesmí‰ jezdit, jen se mnou.”
Za nûkolik dnÛ jsem mu musel fiíci, Ïe jezdí bez citu, Ïe nûkdy se to zvládnout

nedá. KdyÏ vezl lidi do práce nebo na konci smûny, cukal s vozy a havífii ãasto
zufiili. Za ãas nepfii‰el do práce. Bylo to na odpolední smûnû. Stroj jsem mûl
pfiipraven k odjezdu. Pfii‰el dÛlní Kulda a povídá mi:
„Vojta Prok nepfiijde, jsi uÏ u dopravy dost dlouho, dnes bude‰ jezdit ty. Nejen

dneska, ale soustavnû.”
Na tu první samostatnou jízdu jsem nikdy nezapomnûl. Vlak mûl tfiicet vozÛ

krásného, je‰tû teplého uhlí. Za pomocníka mi dali chlapce, kter˘ to dûlal také
dost dlouho, jmenoval se Kováã. Za celou smûnu mi nevypadl ani jeden vÛz. Po
smûnû pfii‰el za mnou do koupelny pfiedák a fiekl:
„Lnûniãko, zítra nastup na smûnu pfiímo jako ma‰inkáfi.” Asi za tfii t˘dny pfii‰el

báÀsk˘ inÏen˘r a lékafi, a já jsem pfied nimi udûlal zkou‰ku fiidiãe dÛlní lokomotivy.
Dostal jsem na to kníÏku. Lékafi zkoumal zrak, barvoslepost, inÏen˘r se zajímal
o provoz a pfiedpisy. Netu‰il jsem tehdy, Ïe se mi to stane nûkolikalet˘m
zamûstnáním. Velmi jsem si tu práci oblíbil, získal praxi a znalosti.
Z rozhovoru horníkÛ jsem se dovídal rÛzné historky tmavého dolu, poznal

osazenstvo, sÏil se s prostfiedím a po propu‰tûní na podmínku jsem setrval u
lokomotivky.

***
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Netrapte se, pane, my to za vás udûláme!

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

21.2.2008 v 23:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

13.3.2008
Printed Feb 21, 2008

Na dvefie na‰eho domu zabouchal mlad˘
muÏ a nabídnul mi odklízení snûhu pfies
celou zimu za 199 dolarÛ. Sliboval, Ïe kdyÏ
sníh napadne, on ho stejn˘ den odklidí.
Podûkoval jsem za nabídku, ale odmítnul,
Ïe si sníh odklízím sv˘ma rukama nebo lépe
fieãeno sv˘ma rukama a snûÏnou lopatou k
tomu. MÛj spoleãník Zdenûk si cucnul kafe,
a nechal mne pokraãovat v líãení. Mladík se
nevzdal a fiekl, Ïe podle starobylého
Farmáfiského kalendáfie a novodob˘ch
meteorologÛ bude letos mnoho snûhu!
Odpovûdûl jsem, Ïe mám sníh rád a ãím je
ho více, tím mám uklízení radûji. Po odchodu
mladíka jsem mudroval, co majitelé baráku
nedûlají, co by dûlat mûli. A protoÏe to dûlat
nechtûjí, pfiib˘vá sluÏeb, které to za nû
udûlají. Za plat, ov‰em.
„Z práci domácích, co mnozí nechtûjí dûlat,“
pokraãoval jsem, „mne napadají tyto:
nechtûjí-li uklízet, pozvou si úklidovou sluÏbu.
KdyÏ vafiit nechtûjí, jdou do restaurace anebo
si objednají jídlo s doná‰kou. Dûtem zafiídí
douãovací dohled, coÏ dûlají studenti, ktefií
dohled nepotfiebují. K dûtem v pfied‰kolním
vûku si lajdav˘ rodiã zorganizuje chÛvu, ãili
nanny. Psího mazlíãka vyvede na
pravidelnou vycházku k tomu urãená sluÏba.
Trávník vyhrabe, listí odklidí a stromy

zastfiihne sluÏba zahradní. Co dfiíve lidé
bohatí zabezpeãili houfem sluÏebníkÛ, dnes,
kdyÏ jsme bohatí v‰ichni, pfierozdûlujeme
peníze na sluÏby, takÏe bohat˘ch jiÏ více
není.“
Mou promluvu Zdenûk vyslechl, v jist˘ch
bodech k˘val, Ïe téÏ by tyto práce nedal
dûlat cizím za peníze, a udûlá si je doma
sám, jako já. „Jsme línûj‰í?“ optal se. To asi
nejsme, leã jsme specializovaní a kaÏd˘
vydûlává ve své odbornosti a platí jin˘m
odborníkÛm... Hlavní pÛvab besed se
ZdeÀkem spoãívá v tom, Ïe dokáÏe mé
horlení mûnit v komedii (coÏ nemám rád), a
klade otázky, jaké mi málokdo klade.
„Napadají tû dal‰í sluÏby, které by
zaneprázdnûní lidé potfiebovali?“ fiekl
Zdenûk. âekal jsem, protoÏe Zdenûk má
své okamÏité nápady: „Psát korespondenci
lidem, ktefií nemají na to ãas, anebo zájem,
anebo nápady.“ Vûdûl jsem, Ïe to pfiijde,
protoÏe ZdeÀka korespondence bez
odpovûdí zlobí. „Profesionální bavitelé k
nudn˘m spoleãensk˘m událostem by se
hodili...“
„A co tak uãitele spoleãensk˘ch man˘rÛ?“
pfiidal jsem svÛj drobek. „Kdepak,“ fiekl
Zdenûk, „protoÏe hulváti nevûdí, Ïe jsou
hulváti a tudíÏ si nepfiipustí, Ïe by potfiebovali

uãitele dobr˘ch zpÛsobÛ!“ Pfiipustil jsem, Ïe
má Zdenûk pravdu, Ïe hlupáci a hulváti to o
sobû nevûdí. Zaãali jsme mluvit o hlupáctví,
coÏ je ZdeÀkovo oblíbené téma; moje taky;
oba si fandíme, Ïe zjevného hlupáctví
pfiib˘vá, zatímco my s roky vyspíváme a
moudfiíme. „UÏ to mám,“ zvolal Zdenûk,
„ãeho je nutnû zapotfiebí je „plodící
asistence“! Jako externí fie‰eni demografické
krize...“
UÏ jsi nûkoho sly‰el pfiiznat, Ïe neumí
souloÏit?“ zeptal jsem se prakticky. „Nesly‰el,
pfiipustil Zdenûk, ale je k tomu dost dÛkazÛ,
rozvodÛ a je málo dûtí!“ Zásadnû vzdoruji
debatû, ve které se starci trumfují na poli
sexu; a on to ví. „RozmnoÏování jako
exkluzivní sluÏba vefiejnosti, pokraãoval, se
jeví potfiebná.“ Mlãel jsem, protoÏe jsem
pfiesvûdãen, Ïe demografická patálie a málo
porodÛ není následkem úpadku sexuální
ãinnosti, ale direktnû zpÛsobená blahobytem
a sobeckostí. Zdenûk vidûl, Ïe mlãím a fiekl:
„Sly‰el jsi, Ïe Gerry zaloÏil personal
coaching?“‘ „Jo, vyprávûl mi o tom, Ïe nabízí
organizovat Ïivotosprávu lidem, ktefií ztratili
kontrolu nad sv˘mi financemi, zdravím,
smyslem Ïivota a hlavnû obesitou.“ „V ãem
ta jeho sluÏba spoãívá?“ vyzvídal Zdenûk.
„Mal˘ dvorek a dlouh˘ biã?“ „Jak jsem jeho

zámûr pochopil, uÏ nûkolik klientÛ má, tak
Gerry jen poslouchá klienty, ktefií mu vylévají
svá srdce, jak je k nim svût nespravedliv˘.“
„To je zajímavé,“ rozvaÏoval Zdenûk, „a
logické, protoÏe kaÏd˘ se potfiebuje vykecat;
a ne kaÏd˘ má odvahu jít na poradu k
psychologovi. Nehledû k tomu, Ïe nûjak˘
takov˘ rázn˘ psycholog by mohl pacientovi
naznaãit nûkolik nepfiíjemn˘ch pravd.“ Gerry
to dûlá lacino, porovnáno s poplatkem
psychiatrovi, za 40 dolarÛ pÛlhodinu
poslouchání...“ „Asi to, co dûláme my kaÏd˘
t˘den a bez coache,“ fiekl jsem. „Tak jsme
na‰li dal‰í sluÏbu, kterou oba potfiebujeme a
pfiitom si ji dûláme sami.“
Zdravím a pfieji Ti hezk˘ den a v‰ecko dobré!

Ross Firla - Sudbury
***
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Kniha
Marie Gabánkové

s více neÏ padesáti
barevn˘mi reprodukcemi

body broken
body redeemed

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

Reminiscence
âas od ãasu je mi navrÏeno, abych se pokusil udûlat trochu pofiádku ve sv˘ch vûcech.
„Jednou pfiece umfie‰ a co já si v takovém pfiípadû s tím v‰ím poãnu?“
Netfieba sdûlovat kdo je autorem takové otázky. A z nejednoho dÛvodu byl bych rád,

aby mÛj osud se naplnil pfied osudem mojí Ïeny. Proã tomu tak je, o tom mohu pojednat
jindy.
„Co jenom máme knih! Pfieãte‰ je vÛbec nûkdy v‰echny? A co desek a páskÛ - to uÏ

pfiece dneska není k niãemu! Máme CD, nádhern˘ pfienos, dokonalost!“ fiíká obãas.
Ano, to je pravda, pfiiznal jsem v duchu.
A kdyÏ uÏ je naléhání pfiíli‰né a naru‰uje mou poklidnou letoru, aã odmítám cokoli

uãinit na váÏnûj‰í redukci knih, desek a magnetofonov˘ch páskÛ, taková pobídka není
pfiece zcela bez uÏitku, jak jsem shledal.
Jednoho dne tedy, kdyÏ jsem byl doma sám, coÏ je stav nûkdy znamenit˘, jindy ménû,

ale pro moje snaÏení velice pfiíhodn˘, rozhodl jsem se vûnovat pozornost letit˘m jiÏ
magnetofonov˘m záznamÛm. MÛj pohled padl na nûkolik, snad sedm nebo osm kazet,
s nápisem Easy Street. Záznamy z roku 1991, 1992. To je uÏ dost dávno. A protoÏe s
pfiib˘vajícím vûkem dávné události si pamatuji dosti dobfie, jak je údûlem vût‰iny
stafiíkÛ, tedy  lépe neÏ ty tfieba pár dnÛ staré (zde nerad bych se nemile dotkl star‰ího
ãtenáfie, kterému je tento fenomén zcela neznám!), pouh˘ pohled na ono oznaãení
Easy Street vyvolal ve mnû pfiíjemnou vzpomínku, které následovalo zasunutí jedné z
tûch kazet do pfiístroje.
A tu opût jsem sly‰el lahodn˘, melodick˘ hlas Margaret Patchu. KaÏd˘ veãer uvádûla

jazzové programy. KaÏd˘ veãer téma, sólista, období, dokumentované znamenit˘m
v˘bûrem nahrávek, dokonalá organizace programu - a ten mûkk˘, sametov˘, nádhern˘
hlas, kter˘  mi tak pfiipomínal mlad‰í léta  nejednoho zamilování, na neÏ právû hlas dívky
nebo Ïeny mûl blahodárn˘ vliv.
Pak, uÏ nevím, zda dÛvod byl oznámen, nebylo více  okouzlující pro mne Margarety

na pfiíslu‰né vlnû. V podobném programu pokraãoval Russ Porter, po nûm Andy
Sheppard a v tûchto dnech je to Keidy Malik. Je to bájeãné, Ïe oni nadále pokraãují v
jazzov˘ch programech. A vlastnû ani nevím, proã uÏ si jejich programy nenahrávám.
Snad je to tím, Ïe uÏ leccos dfiíve bezmála bûÏné, dnes  nedûlám.
UÏ nûkolikát˘ veãer sedím v klubovce a pou‰tím si nahrané programy té pÛvabné,

alespoÀ dle hlasu, Margarety Patchu. A mám  siln˘ pocit, Ïe kdybych se  s ní nûkdy
setkal, kdybych jí uvidûl, skuteãnost by se sotva li‰ila od pfiedstavy. Nic takového, jako
kdyÏ jdete za Ïenou s pûkn˘ma nohama a ãilého vykraãování, která, kdyÏ jí pfiedejdete,
ukáÏe se b˘t bezmála stafienkou nebo ‰eredou. Ne, nic takového by se nestalo v
pfiípadû Margarety Patchu! Jsem si jist. Îena, která je obdafiena takov˘m hlasem a
takovou erudicí pro svou práci, ta musí odpovídat pfiedstavám, které si o ní posluchaã
jejích skvûl˘ch programÛ udûlá.
Byl to ‰Èastn˘ nápad tehdy, nahrávat si její programy vûnované jazzu a jeho

interpretÛm, jeho obdobím a smûrÛm. Jako bych jejich poslechem dnes malinko
omládl. A souãasnû se v duchu tázal, kdy podobn˘ program uvádûn˘ podobnou
osobností, zazní z na‰í dennû uÏívané stanice CBC 2....
âtenáfiÛm, ktefií vûnují pozornost docela jin˘m vûcem a tato moje vzpomínka jim zhola

nic nepoví, se omlouvám.
A napadá mû, co asi dneska dûlá ta paní ãi sleãna Margareta Patchu. Otázka bez

odpovûdi, leda snad, Ïe bych se obrátil na v‰evûdoucí Internet. Sotva to ale udûlám.
Jsem zcela spokojen s nahrávkami jejích programÛ ...

Vladimír Cícha - Vancouver
***
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NHL
Kdo získal a kdo ztratil?

Toronto-Boston 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
Ani gól a asistencia slovenského obrancu a kapitána
muÏstva ZDENA CHÁRU (30) nestaãili tímu Boston
Bruins na víÈazstvo v sobotÀaj‰om zápase NHL v
Toronte.
ABE: Pri hre ‰iestich na piatich ste v samom
závere vyrovnali na 3:3, ale v predæÏení
vybojovalo víÈazstvo Toronto. Máte bod za
remízu v riadnom hracom ãase - získali ste ho,
alebo stratili?
ZCh: Mohli sme maÈ obidva. Hrali sme veºmi dobre
v prvej tretine, vytvorili sme si mnoÏstvo ‰ancí. V
druhej ãasti sme sa prispôsobili Torontu a uÏ to
nebolo také dobré, ale podarilo sa nám daÈ druh˘
gól a vedenie 2:1 sme dlho drÏali. Ale aj tak to
nestaãilo. Ku koncu zápasu sme v r˘chlom slede
dva razy inkasovali. V poslednej minúte normálneho
hracieho ãasu sme vyrovnali, no v predæÏení boli
‰Èastnej‰í domáci.
ABE: Pripísali ste si jeden gól aj jednu asistenciu
a získali ste jeden plusov˘ bod. S t˘m by ste
mohli byÈ spokojn˘?
ZCh: Nie som. Individálne ‰tatistiky ma nezaujímajú.
Pre mÀa sú podstatné tímové body a dnes sme
stratili jeden z t˘ch, ktoré sme mali maÈ. Ale tak˘ je
hokej. Musíme získaÈ ão najviac bodov.
ABE: Aké sú ‰ance Bostonu na postup do play
off?
ZCh: V tabuºke V˘chodnej konferencie sme na
postupovej hrane, momentálne nám patrí 8. miesto.
Rozdiely sú v‰ak minimálne. KaÏd˘ bod je dôleÏit˘.
Do konca základnej ãasti nám zostáva e‰te 24
zápasov. Nezostáva nám iné len bojovaÈ do konca.
Za Medvûdy nastoupil ve stfiedu ãtvrtém útoku i
mlad˘ Vladimír Sobotka, kter˘ hrál v 02 lize za
Slavii. Zeptali jsme se ho nejprve na srovnání
tûchto soutûÏí:
VS: Jsou to hodnû odli‰né soutûÏe. Zde v NHL se
chodí více do soubojÛ a je to o hodnû rychlej‰í.
ABE: Zápas proti Torontu, jak lze hodnotit?
VS: Inkasovali jsme ve tfiech ne‰Èastnou branku a
v závûru jsme prohrávali. Podafiilo se nám srovnat
a v prodlouÏení buìto dáme gól nebo dostaneme,
tfietí moÏností jsou nájezdy. My jsme góla dostali.
Teì na to musíme zapomenout. Máme pfied sebou
patnáct zápasÛ a na‰im úkolem je dostat se do
play-offs.
ABE: 13. února proti Pittsburghu první branka
v NHL, jak jste to vnímal?
VS: Hraji ve ãtvrtém útoku a tak nemám mnoho
ãasu na ledû. Pfiesto jsem rád, Ïe jsem ho dal, i kdyÏ
mi to trvalo 27 zápasÛ.
ABE: S k˘m trávíte nejvíce ãasu?
VS: S Davidem Krejãím. Máme spolu i pokoj na
hotelu. Oba se snaÏíme tady vydrÏet a hrát slu‰n˘
hokej.
ABE: Jak vzpomínáte na období ve Slavii?

VS: KaÏd˘ den sleduji, jak hraje. Teì tam pomalu
zaãíná play-offs. Budu jí drÏet palce a sledovat dál.
Podívám se vÏdy na v˘sledky a zjistím, jak na tom,
kdo je.
ABE: Které muÏstvo na vás udûlalo zatím
nejvût‰í dojem?
VS: Líbí se mi Pittsburgh, jsou tam Malkin a Crosby.
NejhÛfie se mi hraje proti New Jersey.
ABE: Vy a Patrik Eliá‰ pocházíte z Tfiebíãe, jaké
je to nastupovat proti nûmu?
VS: VÏdycky se pozdravíme. Dnes nás hrálo pût
âechÛ, tak jsme obãas i nûco prohodili na ledû.
Jedním z nich byl Tomá‰ Kaberle a ten hodnotil
utkání takto:
TK: Jsou to dÛleÏité dva body. KaÏdé utkání je pro
nás dÛleÏité. Je to jako play-offs. Teì je ztráta na
osmé místo sedm bodÛ. Nic není ztraceného, ale
musíme vyhrávat.
ABE: V dne‰ním utkání dvû asistence. Mohl
byste nûco k nim fiíci?
TK: První byla pfii hfie pût na tfii. Bylo to podle
nacviãeného signálu. Druhá byla v prodlouÏení.
Bylo to jako pfii hfie tfii na dva. Nalezl jsem Alexe
Steena a ten uvolnil Tuckera, kter˘ skóroval do
prázdné branky.
ABE: Pfii vyrovnávací brance si Paul Maurice
vyÏádal oddechov˘ ãas. Bylo to kvÛli tomu,
abyste si odpoãinuli nebo kvÛli tomu, aby vám
dal pokyny?
TK: Obojí. Pfied tím jsme byli v‰ichni na ledû. Chtûl
to trochu uklidnit.
ABE: Pfied vhazováním Sundin ukazoval, abyste
‰el doprava.
TK: Pokud vyhraje vhazování nahrává do stfiedu
obrany. Bylo to kvÛli tomu, aby to neuteklo z
útoãného pásma.
Torontu se tedy v tomto utkání podafiil zvrat, otázkou
je jestli to není pfiíli‰ pozdû jako v posledních dvou
sezónách, kdy uteklo play-offs v hodinû dvanácté.

***

Rozhodlo první dûjství
Toronto-Columbus 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Ten, kdo si odskoãil v 15. minutû první tfietiny na
klobásku, mohl hofice litovat. Bûhem následujících
dvou minut se totiÏ rozhodlo celé utkání. Toronto
sice vedlo jiÏ od 6. minuty po stfiele Colaiacova
1:0, ale to byl pouze úvod utkání. V 16. minutû na
dvakrát Antropov dopravil puk za záda Pascala
LeClaira. JenÏe neuplynulo ani pÛl minuty a Peca
poslal z pravé strany na levou Îerdûvovi a ten
sníÏil na rozdíl jediné branky. Kilger z nahrávky
Moora v‰ak bûhem minuty opût dostal Maple
Leafs do dvoubrankového vedení. Pak jiÏ mohli
diváci v Air Canada Centre sledovat pouze skvûlé
zákroky Vesy Toskaly, kter˘ byl vyhlá‰en nejlep‰ím
hráãem utkání. Na led nastoupilo celkem ‰est
âechÛ. V dresu Toronta Tomá‰ Kaberle, Pavel
Kubina a Jifií Tlust˘. Columbus se opíral rovnûÏ o
dva obránce Jana Hejdu a Rostislava Kleslu a

jednoho útoãníka, kter˘m byl David V˘born˘.
Modrokabátník Jifií Novotn˘ v Torontû nenastoupil.
Tentokrát jsme za‰li za zku‰en˘m obráncem
Janem Hejdou a poÏádali ho o zhodnocení utkání:
JH: Nejvût‰í problém byl v tom, Ïe nám ten
zaãátek utekl. Od poloviny zápasu jsme byli lep‰í.
Byli jsme ãasto v útoãném pásmu, ale opût pfii‰la
zbyteãná oslabení a to nám znemoÏnilo, abychom
s tímto zápasem je‰tû nûco udûlali.
ABE: Kolik vám vzalo sil oslabení v závûru?
JH: Nemyslím, Ïe by to bylo mnoho fyzick˘ch sil,
ale psychick˘ch. Mûli jsme pfievahu, Toronto uÏ
nevûdûlo kam jet a najednou jsme se museli my
bránit. To Torontu jistû hodnû pomohlo.
ABE: Jaké jsou va‰e ‰ance na postup? Pfied
tímto utkáním jste byli na desátém místû.
JH: Je‰tû je dvacet zápasÛ do konce a kdyÏ se
nám povede nûjaká ‰ÀÛra, nûjaké body, tak
mÛÏeme b˘t na sedmém místû, protoÏe tam tak
velk˘ bodov˘ rozdíl není. Máme tu nev˘hodu, Ïe
máme proti ostatním t˘mÛm o dva zápasy víc.
ABE: KdyÏ byste mûl srovnat Columbus a
Edmonton, jak by to srovnání dopadlo?
JH: Je to Kanada a Amerika. Kanada je evrop‰tûj‰í.
V Edmontonu je vût‰í zima, ale je to ãist‰í.
Edmonton má hokejovou historii a Columbus
teprve hledá identitu. V Columbu je sportem ãíslo
jedna americk˘ fotbal, zatímco v Edmontonu hokej
dominoval.
ABE: Strávil jste hodnû let ve Slavii. âím to je,
Ïe Slavie produkuje tolik hráãÛ pro NHL?
JH: KdyÏ jsem byl v dorostu a juniorech, tak jsme
mûli vynikající v˘sledky. Teì jiÏ to tolik nesleduji,
ale my jsme vyhráli dvakrát titul, jednou jsme byli
druzí nebo tfietí. Mûli jsme zkrátka skvûl˘
mládeÏnick˘ t˘m.
ABE: V obranû Rostislav Klesla, kter˘ zaãínal
se ‰piãkov˘m hokejem v Kanadû, vy jste do‰el
do ‰piãkového hokeje v âechách. V ãem se li‰í
va‰e Ïivotní filosofie?
JH: Hlavní rozdíl je ve vûku. Rostislav je
uvolnûnûj‰í, zatímco já mám rodinu a manÏelku,
nechci mûnit moc t˘my. Jemu to tak nevadí.
ABE: Disciplina v Evropû a zde…
JH: Nefiíkám, Ïe by nás v âechách nûkdo
kontroloval, i kdyÏ to  v nûkter˘ch t˘mech nemohu
vylouãit. Zde musí hráã pfiijít v dan˘ okamÏik na
stadion nebo trénink, ale jinak je zde kaÏdému
jedno, co dûlá celou noc. Hráãi dobfie vûdí, Ïe
kdyÏ nebudou spát, Ïe také nepodají nejlep‰í
v˘kon a nebudou vydûlávat peníze. Je to o
profesionálním pfiístupu a nikdo nikoho nemusí
kontrolovat.
ABE: Jak tráví voln˘ ãas Jan Hejda?
JH: Pfii cestování s notebookem a internetem.
Vût‰inou dvû hodiny po obûdû spím. KdyÏ jsem
doma, tak se vûnuji dcefii. Je jí sedm let a tento
koãovn˘ Ïivot není to pro ni jednoduch˘.

Ale‰ Bfiezina
***

Zedník si na v‰etko
pamätá

BUFFALO, BRATISLAVA. ·tyri dni po ÈaÏkom
zranení krku v zápase Buffalo -sme/ondrej gajdo‰-
Florida prepustili vo ‰tvrtok z buffalskej v‰eobecnej
nemocnice slovenského hokejistu Richarda
Zedníka, s manÏelkou Jessicou odcestoval v piatok
domov na Floridu.
Rodáka z Banskej Bystrice zasiahla v poslednej

tretine stretnutia korãuºa padajúceho spoluhráãa
Olliho Jokinena a rozsekla mu krãnú tepnu.
„Hneì som vedel, Ïe je zle,“ spomínal pre denník

Buffalo News na hrozivú situáciu 32-roãn˘ útoãník.
„Niã som necítil, ale v‰ade okolo mÀa bolo veºa krvi.
Vedel som, Ïe musím odkorãuºovaÈ na striedaãku.
Pamätám si na v‰etko: na lekára Lesslieho Bissona,
ako mi e‰te v hale rukou tlaãil na krk a ja som mu
vravel, aby trochu povolil, lebo sa mi zle d˘cha.
Fyzioterapeutovi ná‰ho tímu Davovi Zenobimu som
povedal: okej, idem na operáciu.“
Zedník stratil asi dva litre krvi, necelú hodinu po

úraze uÏ leÏal na operaãnom stole. Lekári mu
zachránili Ïivot.
E‰te v noci cestovala za ním leteck˘m ‰peciálom

z Floridy manÏelka.
V noci na nedeºu sa príli‰ nevyspala, starala sa o

chorú 4-roãnú dcéru Ellu a s vysokou horúãkou
museli zájsÈ na vy‰etrenie do nemocnice. Popoludní
sa uÏ dievãa cítilo lep‰ie a mama si myslela, Ïe
koneãne budú maÈ pokoj.
Volal Zedníkov slovensk˘ spoluhráã a dobr˘

kamarát z tímu Panthers Jozef Stümpel, ktor˘ pre
zranenie necestoval do Buffala. Sp˘tal sa jej, ãi
pozerá v televízii zápas a keì odvetila, Ïe nie,
povedal jej, aby sa najprv posadila. Tu‰ila, Ïe sa
stalo nieão mimoriadne. Richard mal váÏny úraz na
krku.
„Prepadla som panike. Plakala som a kriãala,“

vravela Jessica. „Predstavila som si scény z filmov,
kde som videla rozseknutú tepnu. Bála som sa, ãi
to preÏije.“
Dostala správu, Ïe môÏe letiÈ za manÏelom. Dcéru

dala do opatery, pobalila sa a uháÀala autom na
letisko. Priznala, Ïe poru‰ila predpisy, na tachometri
mala vy‰e 100 míº/hodinu (asi 160 km/h). E‰te
predt˘m, ako nastúpila do lietadla s manÏelkou
majiteºa klubu Panthers Karen Cohenovou, pri‰la
upokojujúca správa, Ïe Richardov stav je
stabilizovan˘.
Richard si uvedomuje, Ïe za posledn˘ t˘ÏdeÀ sa v

jeho Ïivote udialo tak veºa. „Poãas poslednej noci
v Buffale som na to myslel,“ vravel Zedník. „âlovek
nikdy nevie. Bolo to ako v sne - pocit, Ïe môÏem
d˘chaÈ. Îe som tu. Îe sa v‰etko dobre skonãilo.
Mal som ‰Èastie. Lekári mi zachránili Ïivot. Aj po
operácii boli skvelí.“
ManÏelia Zedníkovci sa poìakovali lekárskemu

tímu v nemocnici v Buffale. ªuìom, ktor˘ch predt˘m
nepoznali. Teraz v nich získali nov˘ch priateºov.

***
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Sports

Pan Petr Rybáfi,
 roãník 1944 z Mûlníka. Rádi

bychom na nûho získali kontakt -
alespoÀ e-mail. Pokud mÛÏete,

pomozte nám!
Dûkuji.

Stanislav Körner
Teplická 266,

40335 Libouchec,
e-mail: levsk@tiscali.cz

Staropramen

v západním Torontu!

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

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.3.satellite1-416.com

www.3.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com

***

V âechách zahájila
Gambrinus liga

V sobotu Sparta zvítûzila ve Zlínû brankami
Slepiãky a Vacka 2:0. Vedoucí Slavia se
dlouho trápila v televizním utkání proti
Budûjovicím a teprve pût minut pfied koncem
posila Jaroslav âern˘ ji zajistil tfii body. Mladá
Boleslav hrála pfied 4068 diváky nerozhodnû
s Jabloncem 1:1. Dafiilo se i dal‰ímu
praÏskému oddílu Viktorii ÎiÏkov, která
porazila Kladno 1:0, kdyÏ jedin˘ gól dal
·vancara. V severoãeském derby porazily
Teplice Most, kdyÏ jedin˘ gól dal exsparÈan
Tomá‰ Jun. K pfiekvapení patfií i vítûzství
Plznû nad Brnem 2:0 a a remíza Bohemians
v Olomouci 1:1. V pondûlní dohrávce hrál
Liberec s Ostavou rovnûÏ 1:1.

***
Tabulka Gambrinus ligy

1. Slavia 17 11 5 1 27:9 38
2. Sparta 17 10 3 4 31:15 33
3. Teplice 17 10 3 4 25:13 33
4. Ostrava 17 7 7 3 25:18 28
5. PlzeÀ 17 8 4 5 19:16 28
6. Brno 17 7 5 5 26:24 26
7. Zlín 17 6 5 6 16:20 23
8. Budûjovice 17 6 4 7 21:21 22
9. Olomouc 17 4 9 4 11:14 21
10. Boleslav 17 4 8 5 19:19 20
11. ÎiÏkov 17 5 4 8 22:29 19
12. Liberec 17 4 6 7 14:18 18
13. Kladno 17 4 4 9 22:29 16
14. Jablonec 17 3 6 8 11:18 15
15. Bohemians 17 3 5 9 10:22 14
16. Most 17 2 6 9 19:33 12

Tabuºka slovenskej extraligy
1. Slovan 54 188:125 113
2. Ko‰ice 54 183:120 100
3. Martin 54 163:116 100
4. Zvolen 54 184:141 92
5. Trenãín 54 165:137 91
6. Skalica 54 166:133 90
7. Poprad 54 161:134 83
8. Îilina 54 139:162 57
9. KeÏmarok 54 134:173 49
10. Nitra 54 124:195 44
11. L. Mikulá‰ 54 115:192 32
12. Slovensko 32

Slovenská hokejová extraliga
51. kolo: Trenãín-L. Mikulá‰ 3:1, Zvolen-
Îilina 7:3, Poprad-Skalica 3:4, KeÏmarok-
Ko‰ice 1:5, Nitra-Martin 4:7, Slovensko 20-
Slovan 3:7.
52. kolo: L. Mikulá‰-Poprad 1:4, Îilina-Trenãín
3:1, Skalica-Zvolen 3:4 sn, Ko‰ice-Slovensko
20 5:1, Martin-KeÏmarok 5:3, Slovan-Nitra
4:2.
53. kolo: Poprad-Îilina 6:0, Trenãín-Skalica
5:7, Zvolen-L. Mikulá‰ 5:2, KeÏmarok-Slovan
2:0, Ko‰ice-Nitra 3:0, Slovensko 20-Martin
0:1.
54. kolo: L. Mikulá‰-KeÏmarok 7:2, Îilina-
Nitra 6:2, Skalica-Slovensko 20 5:4, Ko‰ice-
Trenãín 6:3, Martin-Zvolen 3:1, Slovan-Poprad
4:2.

***

Závûreãná tabulka
1. Budûjovice 52 166:111 106
2. Slavia 52 181:130 98
3. Liberec 52 146:120 91
4. K. Vary 52 162:141 85
5. Litvínov 52 145:141 80
6. Sparta 52 135:145 79
7. Tfiinec 52 144:146 78
8. Kladno 52 151:144 77
9. PlzeÀ 52 174:172 77
10. Znojmo 52 133:139 76
11. Vítkovice 52 131:149 72
12. Pardubice 52 147:157 70
13. Zlín 52 135:166 63
14. Ústí 52 107:196 40

âeská 02 liga
49. kolo: Ústí-Tfiinec 2:6, Kladno-Litvínov 5:1,
PlzeÀ-Zlín 5:4 pp, Budûjovice-Znojmo 0:3,
Pardubice-Vítkovice 6:1, Sparta-K. Vary 3:4
pp, Liberec-Slavia 2:3.
50. kolo: Slavia-PlzeÀ 5:2, Zlín-Ústí 5:1,
Tfiinec-Budûjovice 2:4, Litvínov-Vítkovice 2:0,
Znojmo-Sparta 7:2, Pardubice-Liberec 5:2,
K. Vary-Kladno 3:1.
51. kolo: Sparta-Tfiinec 0:3, Budûjovice-
Litvínov 2:0, Ústí-Pardubice 2:4, Kladno-Slavia
5:2, Vítkovice-Zlín 3:1, Liberec-PlzeÀ 4:2,
Znojmo-K. Vary 4:3.
52. kolo: Zlín-Liberec 3:5, Vítkovice-Slavia
1:2, Litvíno-Ústí 2:3 sn, Kladno-Pardubice
3:0, PlzeÀ-Sparta 3:1, K. Vary-Budûjovice
3:4 pp, Tfiinec-Znojmo 5:1.
Konec regulerní soutûÏe.
V pfiedkole play-offs se utká Tfiinec se
Znojmem a Kladno s Plzní. Vítûzové pak hrají
se Slavií a Budûjovicemi v 1. kole. Dal‰ími
dvojicemi 1. kola jsou K. Vary-Litvínov a
Liberec-Sparta. T˘my na 11.-14. místû budou
hrát o udrÏení.

Zázrak se témûfi konal
Slavia-Tottenham Hotspur 1:2 a 1:1

V prvním utkání po pÛli to vypadalo na debakl, ale
nakonec z toho byla je‰tû lichotivá prohra 1:2. Pro
domácí zaãal zápas nejhÛfie, jak mohl. Hned ve 4.
minutû z první stfiely soupefie na branku se mûnilo
skóre. To kdyÏ poslal odraÏen˘ míã bulharsk˘
kanon˘r Berbatov z hranice ‰estnáctky pfiesnû k
tyãi. Vaniak se natahoval marnû.
Bylo vidût, jak propastn˘ rozdíl je mezi obûma
t˘my. VÏdyÈ jen hodnota Berbatova je vy‰‰í neÏ
cena celé Slavie i s nov˘m stadiónem v Edenu...
Obránci nevûdûli, kde jim hlava stojí. Lennon,
Jenas i Keane je svou rychlostí pfiivádûli k zoufalství.
Ze strany domácích ‰lo jen o slab˘ odvárek. V‰ude
byli o krok pozdûji, dopfiedu pak zcela ne‰kodní.
âern˘ v brance Spurs by si mohl dojít na párek.
VÏdyÈ za celou první pÛli nezasahoval.
Po pÛlhodinû hry pfii‰la druhá rána do slávistického
vazu. Keane dostal od Jenase balón za obranu,
Vaniak nepochopitelnû vybûhl a irsk˘ kapitán
Tottenhamu ho bez problémÛ obstfielil. Nakonec
v‰ak slávisté mohli svému brankáfii dûkovat, Ïe
ne‰li do kabin s daleko dûsivûj‰ím skóre. Poradil si

s nebezpeãnou stfielou Lennona a v závûru pÛle se
vyznamenal pfii pokusu Berbatova i následné
doráÏce.
V druhém poloãase jako blesk z ãistého nebe
pfii‰el gól Slavie. Paradoxnû jim ho daroval její
b˘val˘ gólman âern˘. Trestuhodnû totiÏ neudrÏel
HubáãkÛv centr na zadní tyã a Stfiihavka zblízka
doklepl míã do sítû. Slávisté pak trochu oÏili.
Stfiihavka pálil vedle a v 85. min. orazítkoval Brabec
po rohu hlavou jen bfievno.
V druhém utkání jiÏ v 7. minutû O‘Hara po akci
Berbatova vystfielil a Latka zmûnil smûr stfiely za
Vorlova záda, kter˘ nahradil Vaniaka. V první pÛli
je‰tû Bent nastfielil bfievno. Po pfiestávce se v‰ak
stalo to, v co nikdo nedoufal. Nejprve si Krajãík
nabûhl na PudilÛv centr a bylo to 1:1. Pak Stfiihavka
zblízka nastfielil tyãku branky pouze pfiihlíÏejícího
Robinsona a v zápûtí vyrazil stfielu Ivany z trestného
kopu. 34224 domácích divákÛ si nakonec oddechlo,
kdyÏ ‰védsk˘ rozhodãí Eriksson ukonãil zápas. O
tomto utkání pfiineseme pfií‰tû reportáÏ od na‰eho
zpravodaje z Lond˘na Jaroslava Kirchnera.

***


