
Thursday,

December 4,

2008
Published by ABE, P. O. Box 176, Station „E“, Toronto, Ontario, Canada M6H 4E2

www.satellite1-416.com nebo www.zpravy.org nebo www.zpravy.ca

âESKOSLOVENSK¯ âTRNÁCTIDENÍK -  CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

J
Time
Committed
Á délai
convenu

Telefon: 416/530-4222
Fax: 416/530-0069
E-mail: abe@zpravy.ca

abe@satellite1-416.com

No. 23.

(423.)

Vol. 18.

Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
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.

Otázky zodpovûzené a nezodpovûzené pfii náv‰tûvû
paní ministrynû DÏamily Stehlíkové

DÏamila Stehlíková se narodila v Almû-Atû v roce 1962 a je kaza‰ské národnosti. âeskou obãankou je od roku 1992 a byl aÏ dojemn˘ její zájem o to, jak si na‰e komunita
udrÏuje ãesk˘ jazyk. V tfiiadvaceti letech ukonãila lékafiskou fakultu, obor v‰eobecné lékafiství. V roce 1988 se provdala za Ladislava Stehlíka, CSc. a poté pracovala
jako odborná lékafika (psychiatr) v Chomutovû. V koaliãní vládû je za Stranu zelen˘ch.

Setkání s paní ministryní pro lidská práva
a národnostní men‰iny, kterému jsem
byl pfiítomen se konalo na âeském
konzulátu v Torontu 18. listopadu 2008 v
18:30, tedy den po událostech v Litvínovû.
Setkání s Romy, kterému jsem nebyl
pfiítomen, se konalo asi o dvû hodiny
dfiíve na mnû neznámém místû, protoÏe
jsem nebyl pozván. Pokud ano, tak jsem
pozvání nedostal, ale byla pozvána
redaktorka z Toronto Star Lesley Taylor.
O veãerním setkání na konzulátu jsem se
snaÏil informovat Romy, protoÏe jsem
nevûdûl o odpolední separátní schÛzce.
Veãer se dostavil jeden Rom. Pfied tím
jsem hovofiil i s romsk˘m aktivistou
Ladislavem Hlaváãem a tak jsem se
dovûdûl i o odpolední schÛzce.
Nejprve tedy, co se v Litvínovû a na

sídli‰ti Janov stalo. JiÏ minule jsme o této
smutné události pfiinesli zprávu na stranû
11 pod názvem Pfied uzávûrkou: Nejvût‰í
útok rasistÛ. MoÏná trochu více by nám
napovûdûl pofiad âeského rozhlasu Nad
vûcí vysílan˘ 20. listopadu 2008 v 23:05
na stanici RadioÏurnál
 (http://www.rozhlas.cz/radionaprani/

archiv).
V nûm Nora Fridrichová uvedla svého

hosta Ondfieje Cakla, pfiedsedu
organizace Tolerance a obãanská
spoleãnost, kter˘ dvanáct let mapuje
místní neonacistickou scénu a militantní
ultrapravici, za coÏ dostal cenu Franti‰ka
Kriegla. Na dotaz, jestli byl zbit odpovûdûl,
Ïe to je po kaÏdé a Ïe práce pro organizaci
je stále nebezpeãnûj‰í. Útok na nûj byl
dokumentován. Na fotografiích útoãí muÏi
v kuklách. Za ním stojí policejní auto a
policisté, ktefií tomuto útoku pfiihlíÏejí.
TûÏkoodûnci sedí v autech. Cakl pfied tím
natáãel kamerou ãelo neonacistického
prÛvodu.
Redaktorka se pak zeptala, co vlastnû

bylo zámûrem tohoto pochodu. „Jedná
se o dosti militantní skupinu, která, kdyby
do‰la na místo, by pfii nejmen‰ím rozbila
okna. Tato skupina mûla molotov koktejly
a rÛzné rozbu‰ky, které by zfiejmû pouÏila
na místû. V dÛsledku toho pfii‰el jeden
neonacista o ruku, kdyÏ mu rozbu‰ka
vybouchla v ruce.“ Aktivista v‰ak neví,
odkud rozbu‰ka pochází.
Na místû byly zabaveny zbranû, jak

neonacistÛ, tak místních RomÛ. Policie
zkontrolovala demonstranty, jestli nemají
zbranû, na pfiíjezdov˘ch cestách do
Litvínova. Bûhem pochodu v‰ak

demonstranti odbíhali do lesa a mimo
trasu pochodu a vraceli se ozbrojení.
Jejich zámûry se objevily pfied tím na
webov˘ch stránkách Národního odporu,
kter˘ pouÏívá skrytého názvu Svobodn˘
odpor (stejn˘ název pouÏívají podobné
skupiny v Nûmecku). V doporuãeních na
webu je, aby si úãastníci pochodu nebrali
zbranû, protoÏe zbranû budou pfiipraveny
na místû, ale aby si vzali kukly a ‰átky. V
závûru je: Pamatujte, proã do Litvínova
jedete, chcete lep‰í svût, chcete o
budoucnosti rozhodovat sami za sebe.
Chcete svobodu a zem, kde bílí Ïijí
svobodnû a zdravû. Tento stát je ochotn˘
nás srazit k zemi. My jsme odhodláni
srazit k zemi tento stát. 17. listopadu se
uvidíme v Litvínovû na barikádách. Je
otázkou, proã byl povolen pochod, kter˘
byl ohlá‰en jako Pochod proti násilí a pfii
tom se na webov˘ch stránkách jasnû
napí‰e, Ïe se bude bojovat na barikádách.
Zákaz v‰ak mûla udûlat místní radnice,

nikoliv policie. K prvnímu útoku do‰lo na
redaktorku televize Nova, kterou si
dotyãní spletli s právniãkou Klárou
Kalibovou, jeÏ ãasto provádí právní
anal˘zu pro média. Celá akce mûla
podporu ãásti vefiejnosti, fiádovû asi
nûkolika set lidí.
Dostali jsme i obrázky ozbrojen˘ch

RomÛ s vysvûtlením, Ïe ãeské sdûlovací
prostfiedky zkreslují situaci, protoÏe
demonstranti se chovali slu‰nû a nemûli
Ïádné zbranû. Tento pohled, pokud
nevidíme pozadí, mnû pfiipadá
zjednodu‰en˘. Nikdo nepopírá, Ïe

Romové byli ozbrojení, to netvrdí ani
Ondfiej Cakl. Je nutno si uvûdomit, kdo
svolal demonstraci a za jak˘m úãelem.
Kdo se pohyboval a kam a kdo stál na
místû pfiipraven k útoku a kdo pfiipraven
se bránit.
Nyní se vraÈme k reportáÏi v Toronto

Staru (uvádíme pfieklad a komentáfi
Josefa âermáka): „V druhé polovinû
listopadu zavítala do Kanady se sv˘mi
pomocníky ministrynû âeské republiky
pro lidská práva, paní Stehlíková.
Zastavila se v Torontu, kde se se‰la s
krajany a  pozdûji - na její v˘slovné pfiání
- s Romy, ktefií z âeské republiky pfiesídlili
do Kanady. A nedopadlo to zrovna slavnû,
jak jiÏ napovídá titulek v Toronto Star Tz
19. listopadu 2008):
Czech Minister blasted by Roma - âeská

ministrynû to od RomÛ schytala
Úvodní paragraf ãlánku (velk˘mi

písmeny) není o nic slibnûj‰í (hodnû voln˘
ãesk˘ pfieklad anglického originálu v
torontském deníku): Rozzlobené
publikum Ïádá konec pronásledování ve
své vlasti, z které utekli za torontsk˘m
multikulturalizmem. âlánek, jehoÏ
autorkou je imigraãní reportérka Staru,
Lesley Taylor, pokraãuje:
Obklopená diplomaty a pomocníky,

ãeská ministrynû pro lidská práva sedûla
vãera ve vefiejném centru na King Street
a Jameson Avenue a snaÏila se poznat,
jak kanadsk˘ multikulturalizmus pracuje.
Uãitelé Jamily Stehlíkové, mladí i stafií

ãe‰tí Romové, ktefií utekli pfied perzekucí
a násilím ve své vlasti, jí opakovali otázku,

která uÏ dlouho mate ãeskou vládu i
sdûlovací prostfiedky v âeské republice:
proã jsou Romové jiní v Kanadû neÏ v
âeské republice, kde jsou povaÏováni za
zloãince.
“Zloãinnost mezi ãesk˘mi Romy v

Kanadû není,“ vysvûtlila Karolina
Banomová, která do Kanady pfii‰la pfied
11 lety. Pfii vysvûtlování kanadské
multikulturální politiky a ‰kolního systému
v Kanadû, úãastníci kritizovali ãeskou
vládu pro neãinnost v otázce etnického
pronásledování a men‰inov˘ch práv.
„Promrhali jste dvû generace,“ fiekla
Banomová. „Vytvofiit multikulturní
generaci jako v Kanadû trvá dlouho.“
Na stole pfied Stehlíkovou leÏí tucty

fotografií z internetu z pondûlní
demonstrace neonacistické skupiny
Národní strana radikální v ãeském mûstû
Litvínov, která skonãila tím, Ïe Romové
byli zmláceni a zkrvaveni. Stehlíková
slíbila rozzlobenému publiku, Ïe ãeská
vláda se snaÏí deregistrovat tuto skupinu
jako politickou stranu.
Stehlíková je tu hlavnû proto, aby se

setkala s Jasonem Kenney, nov˘m
kanadsk˘m ministrem imigrace a
prodiskutovala s ním, jak zastavit rostoucí
poãet (RomÛ). Pfied deseti lety, poté, co
více neÏ 1000 RomÛ poÏádalo o kanadsk˘
azyl, Kanada zavedla víza pro ãeské
náv‰tûvníky a poãet (RomÛ) dramaticky
poklesl. Kanada víza zru‰ila minul˘ rok,
kdyÏ âeská republika vstoupila do EU.
Mluvãí Kenneyho, Alykhan Velski, fiekl

Staru, Ïe obnovení víz pro náv‰tûvníky z
âeské republiky se neplánuje, ale také
fiekl: „Jsme znepokojeni ãíslem zfiejmû
nepodloÏen˘ch Ïádostí z âeské
republiky.“
“âeská ministrynû argumentovala, Ïe

Romové jsou hospodáfi‰tí, nikoliv politiãtí
uprchlíci prchající pfied perzekucí. Ale
vãera, v poznámkách o systematické
diskriminaci RomÛ pfiipustila, Ïe její snaha
nebyla dost velká.
 Star obdrÏel fiadu reakcí pro i proti. Z

tûch, které ãlánek kritizovaly, uvefiejnil
pouze jednu, jejímÏ autorem je generální
konzul âeské republiky, Richard Krpaã a
poznámku Honzy, kter˘ odmítl názor
reportérky na romskou kriminalitu.
Reakce Richarda Krpaãe byla uvefiejnûná
v The Star 28. listopadu 2008. âesk˘
pfieklad (pod titulkem Romové nebyli

Český konzul v Torontu Richard Krpač a ministryně Džamila Stehlíková při

setkání v Torontu Pokračování na str. 10



2 December 4, 2008

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.

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

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 a169)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

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

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

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

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

Press

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

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

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

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6.  KaÏd˘
je srdeãnû vítán. Zaãátek nedûlních
bohosluÏeb je v  11:00.  Rev. Ján Banko.
Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze 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: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca.  BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/532-
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.

Kat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jifií Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel/Fax.: 416/532-5272
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:  20.
12. 2008 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20. 12. 2008 v 17:00.
Montreal: Kostel sv. Ignáce z Loyoly, 4455
West Broadway  NejbliÏ‰í bohosluÏby:  21.
12. 2008 v 12:30.
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.

Pfiijìte si zacviãit, zahrát volejbal do Sokola!
 V tûlocviãnû klubu  Steeles West Gymnastics

601 Magnetic Drive  (Dufferin & Steeles):
 Cviãení ÏákÛ a ÏákyÀ od 5 do 12 let

základní tûlocvik a gymnastika, lyÏování v zimû
v sobotu od 15:45 do 18:00 hod.

V tûlocviãnû ‰koly George Harvey
1700  Keele Street (Keele & Eglinton):

 Cviãení mládeÏe od 6 do 12 let
basketbal, volejbal, sálová kopaná, stolní tenis aj.

ve stfiedu od 19:00 do 20:30 hod
 Cviãení muÏÛ a Ïen

Prostná, posilování, aerobik ve stfiedu od 20:30 do 22:00 hod.
 Rekreaãní volejbal muÏÛ a Ïen  v pondûlí od 19:30 do 22:00 hod.

Dal‰í informace sdûlí:
Hana Jurásková: 905/838-2541, Jan Waldauf: 416/535-1413

1.12.2008
Vánoce v âechách
 mají b˘t na blátû

Praha-ãtk-Meteorologové pfiedpovídají, Ïe
prosinec bude teplotnû a sráÏkovû prÛmûrn˘.
Mnoho snûhu nebude o vánoãních svátcích,
jeÏ by mûly b˘t spí‰e na blátû.
Informoval o tom vãera âesk˘
hydrometeorologick˘ ústav.
O vánoãních a novoroãních svátcích by mûlo
b˘t zataÏeno aÏ oblaãno s de‰tûm, na horách

má pfiechodnû snûÏit. Oblaãno a pfiechodnû
polojasno, místy s obãasn˘m snûÏením má
b˘t v závûru roku.

Po 21. prosinci mají b˘t v noci nejprve plus
tfii aÏ minus tfii a v posledních dnech leto‰ního
roku minus tfii aÏ minus devût stupÀÛ Celsia.
Ve dne má teplota nejprve vy‰plhat na jeden
aÏ sedm stupÀÛ, pak se má pohybovat od
minus tfií do plus tfií.

Pfií‰tích 14 dnÛ má b˘t podle pfiedpovûdi
oblaãno, místy se sráÏkami, jeÏ mají b˘t od
stfiedních poloh snûhové.

Postupnû má b˘t sice polojasno, ale ve
druhém prosincovém t˘dnu se poãasí zhor‰í
- ãeká se oblaãno aÏ zataÏeno a místy sráÏky,
jeÏ budou na horách snûhové.

***

Topolánek: Sarajevo se
Klausovi nepodafií

Praha-právo/Oldfiich Danda-T˘den pfied
kongresem ODS to vypadá, Ïe nejsilnûj‰í
vládní strana má blízko ke svému roz‰tûpení.
Premiér a ‰éf ODS Mirek Topolánek ale nemá
strach, Ïe by se strana rozpadla, má v‰ak
obavy o vládu.
Podle nûj se ani prezidentu a ãestnému

pfiedsedovi ODS Václavu Klausovi nepodafií
ODS rozdûlit. „ODS je dospûlá strana, která
si proÏila své Sarajevo a nebude ho opakovat,“
fiekl vãera Topolánek televizi Prima v naráÏce
na roz‰tûpení ODS pfiesnû pfied 11 lety.
Premiér ale pfiipustil, Ïe v obtíÏné situaci

vláda je, protoÏe nemá jistou podporu
nûkter˘ch vlastních poslancÛ. „Dnes usiluje
fakticky ãást ODS a moÏná Václav Klaus o to,
aby vláda skonãila. Pokud nebude moÏné
zajistit vût‰inu, tak vláda odejde. Ale neptejte
se mû, co bude potom, protoÏe já nejsem
nositelem této vize,“ fiekl Topolánek. Jeho
vyzyvatel na funkci ‰éfa strany Pavel Bém
minul˘ t˘den vyzval k ukonãení trojkoaliãní
spolupráce a ke vzniku men‰inové vlády ODS.
Prezident tvrdû kritizuje zpÛsob, jak˘m premiér
stranu vede. JiÏ naznaãil, Ïe by z ODS
vystoupil a podpofiil novû vznikající
euroskeptické uskupení, které pfiipravují lidé
blízcí Klausovi.
Podle Topolánka pro vznik nové pravicové a

euroskeptické strany na ãeské politické scénû
není prostor a také nevûfií, Ïe by mûl prezident
Klaus sílu odlákat vût‰í mnoÏství obãansk˘ch
demokratÛ. „Já si v této chvíli nemyslím, Ïe
jeho podpora v ODS i jeho názorÛ, které on
prezentuje, je taková, jak se obecnû soudí,“
uvedl Topolánek.
Aãkoli vûdûl, Ïe kolem Klause se vznik nové

strany pfiipravuje jiÏ pfied leto‰ní prezidentskou
volbou, tak za Klause bojoval, a uãinil by to
podle sv˘ch slov i nyní.
„Pro mû bylo absolutní prioritou zvolit tohoto

ãlovûka znovu prezidentem republiky, tam
Ïádné emoce nehrají roli,“ fiekl Topolánek.
Zopakoval, Ïe nemá problémy s Klausem, ale
Klaus s ním.
Nejvíce se Klaus s Topolánkem pfiou kvÛli

Lisabonské smlouvû. Pokud na kongresu
vyhraje Topolánek, lze oãekávat, Ïe ratifikace
bude pokraãovat. JestliÏe zvítûzí primátor
Pavel Bém, smlouva by ‰la k ledu.
Premiér uvedl, Ïe Lisabonská smlouva je

daÀ, kterou je ochoten zaplatit. „Nic jiného
nám nezb˘vá,“ fiekl Topolánek.

***

2.12.2008
Na eurobalíãky stáli ºudia

v radoch
BRATISLAVA-sme-ªudia vo v‰etk˘ch
regiónoch Slovenska sa vãera vrhli na
‰tartovacie balíãky s euromincami. Najprv si,
predov‰etk˘m star‰í, vystáli rady pred
po‰tami, neskôr sa záujemcovia v‰etk˘ch
vekov˘ch kategórií presunuli aj do bánk.
„Vypukla hystéria, dôchodcovia stáli v radoch
pred poboãkami uÏ od ‰iestej ráno a brali aj
po deväÈ-desaÈ kusov,“ povedal hovorca
Slovenskej po‰ty Juraj Danielis.
V Ko‰iciach boli eurobalíãky na po‰tách
vypredané uÏ o pol deviatej, teda hodinu po
otvorení poboãiek. Podobná bola situácia aj v
Liptovskom Mikulá‰i ãi v niektor˘ch
bratislavsk˘ch poboãkách. „Dôchodcovia ich
vykúpili za dve a pol hodiny, keìÏe ãakali
pred poboãkou od ‰iestej ráno,“ povedala
pracovníãka z bratislavskej poboãky po‰ty v
Dúbravke. Poboãka neobmedzila poãet
eurobalíãkov, ktoré si zákazník mohol kúpiÈ.
Niektorí brali po 20 aÏ 30 kusov.
Splnomocnenec vlády pre zavedenia eura

Igor Barát si nemyslí, Ïe dôchodcovia tvoria
dominantnú ãasÈ záujemcov o balíãky. „MôÏe
sa to tak javiÈ preto, Ïe na rozdiel od
pracujúcich ºudí majú dôchodcovia viac ãasu



3December 4, 2008 Press

Kalendáfi

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

2. 12. 2008 v 07:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

18. 12. 2008

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

MIKULÁ· ZAVÍTÁ NA MASARYKTOWN
v sobotu 6. prosince ve 14:00 hodin

zavítá sv. Mikulá‰ v doprovodu andûla a ãerta
do restaurace Praha

Maminky a tatínkové, babiãky a dûdeãkové nachystejte dárky, které
sv. Mikulá‰ rozdá hodn˘m dûtem

***

VÁNOâNÍ VEâE¤E NA MASARYKTOWNU
pátek 12. prosince v 19:00 hodin

restaurace Praha
Pfiijìte mezi nás strávit klidn˘ veãer ve slavnostní náladû,

pfii poslechu poetického programu, za zpûvu vánoãních koled,
pfii sklence vína a lahodné veãefii.

***
VÁNOâNÍ PRODEJ NA MASARYKTOWNU

nedûle 14. prosince V 10:30 hodin
restaurace Praha

Prodej vánoãních ozdob, knih, hraãek, filmÛ, cukroví, lahÛdek a
mnoho dal‰ího v pfiíjemné atmosféfie sváteãnû vyzdobené restaurace

Praha.
Rezervace a pfiedprodej vstupenek na veãefii, pronájem stolÛ na

prodej v kanceláfii Masarykova ústavu:
MMI, 450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, ON M1G 1H1

tel. 416 - 439 4354, email:  HYPERLINK “mailto:office@masaryktown.ca”
office@masaryktown.ca, úter˘, stfieda, ãtvrtek

âeské a Slovenské sdruÏení v Londonu pofiádá
31. prosince 2008

Silvestrovsk˘ Galaveãer
v hotelu Ramada Inn London od 19.00 do 02.00 hod.

Vstupné je opût lidové 65 dolarÛ
v ãemz je zahrnuto vstupné, bohat˘ buffet s tepl˘mi jídly, bohat˘m v˘bûrem

studen˘ch jídel, salátÛ, dezertÛ, ovocem a kávou, o pÛlnoci ‰ampaÀské.

K tanci a poslechu skupina Pressovia.
Vyjednali jsme rovnûÏ lidovou cenu v Ramadû Inn za pokoje pro tento veãer

ve v˘‰i $ 65 dolarÛ.
Pfiijìte spoleãnû strávit opravdu rozjafien˘ poslední den v roce.

Srdeãnû zvou va‰i london‰tí pfiátelé.

Informace: TEL: (519) 434 - 9939
E-mail: video.el@videoelcanada.com

H U D O B N O    P O E T I C K É   S K V O S T Y
Vám priná‰ajú

 ….e‰te jeden vianoãn˘ darãek !
Nechajme doznieÈ v na‰ich srdciach teplo Vianoc, tichou hudbou do noci.

RéÏia: Oºga Turok
28. December 2008 v 17 hodin - V Kostole sv. Václava

496 Gladstone Av. Toronto  -Vstupné: 20 dolarÛ
Te‰íme sa, Ïe i vy si s nami zaspievate!

a moÏností ísÈ na po‰tu ãi do banky hneì
ráno.“
Národná banka vãera predala tretinu svojich

zásob, najväã‰í záujem bol podºa slov jej
hovorkyne Jany Kováãovej o balíãky na
západnom Slovensku.
Okrem dôchodcov kupovali hromadne

eurobalíãky tí, ão ich chystajú ako vianoãn˘
darãek.
V bratislavsk˘ch poboãkách ªudovej banky

na Námestí SNP ãi pri Mlynsk˘ch nivách sa
balíãky nedali kúpiÈ uÏ okolo obeda. Do troch
hodín vypredala eurobalíãky v bratislavsk˘ch
poboãkách aj Slovenská sporiteºÀa.
„Hlavne podnikatelia ich plánovali vyuÏiÈ ako

‘darãeky’ pre svojich zamestnancov,“
povedala vedúca marketingu a komunikácie
ªudovej banky Jana Lukáãová. Viacerí si
balíãky rezervovali dopredu uÏ minul˘ t˘ÏdeÀ.
Ak by záujemcovia o eure pokraãovali t˘mto

tempom, vy‰e milióna kusov eurobalíãkov by
sa rozchytalo zrejme do niekoºk˘ch dní.
Viaceré banky si rozdelili pridelené

eurobalíãky na dve ãasti, keìÏe po vypredaní
sa eurobalíãky dorábaÈ nebudú.
„Plánujeme doplnenie ‰tartovacích balíãkov

v polovici decembra zhruba o desaÈtisíc kusov,
na poboãku tak pripadne uÏ len niekoºko
desiatok kusov,“ povedal hovorca Slovenskej
sporiteºne ·tefan Frimmer. Rovnako sa
rozhodla aj ªudová banka.
Národná banka neurãila pre banky ãi poboãky

po‰ty podmienky predaja. „Ak banky
obmedzujú predaj ãi odmietajú klientov in˘ch
bánk, je to ich vlastné rozhodnutie,“ tvrdí
Kováãová. Jediné, ão záujemcovia potrebujú
na kúpu balíãka, je obãiansky preukaz alebo
pas.
Väã‰ina bánk neobmedzila predaj len na

svojich klientov a neobmedzila ani poãet
eurobalíãkov predávan˘ch jednej osobe. „Ak
bude chcieÈ kúpiÈ klient aj 50 kusov a bude
maÈ peniaze, môÏe,“ povedala hovorkyÀa
OTP banky Tatiana Jonáková.

***

6.12.(so) 14:00
Mikulá‰ na Masaryktownu

***
7.12. (ne) 17:00
Muzika na rohu

Restaurace Praha -Masaryktown
***

7.12. 18:30
Marka Rajna a Nicolette

Kostol sv. Carila a Metoda
Mississauga

***
12.12. (pá) 19:00

Vánoãní veãefie na Masaryktownu
***

14.12. (ne) 10:30
Vánoãní prodej na Masaryktownu

***
14.12. (ne) 17:00

HUDOBNO  POETICKÉ  SKVOSTY
uvádzajú: „ Interview so SuchoÀom“

Scenár a réÏia: Oºga TUROK
Kostel sv. Václava

***
23.12. (út) 19:00
âesko-·védsko

Hokejové utkání juniorÛ v Bramptonu
Powerade Centre - Vstupné 15 dolarÛ

905-459-9340 ext. 101
***

28.12. (ne) 17:00
HUDOBNO  POETICKÉ  SKVOSTY

 “…e‰te jeden vianoãn˘ darãek!“
Scenár a réÏia: Oºga TUROK

Kostel sv. Václava
***

31.12 (st) 19:00
Silvestr v Bohemian Restaurant

Waterdown, Ont.
***
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Toronto, Ont.

www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.

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

Europe

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

âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ

KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

Petr ChudoÏilov: O tfiech Evropanech
Leto‰ního záfií v jihotyrolském Bolzánu tû‰il jsem se ze v‰eho
nejvíce na setkání se spisovatelem Ludvíkem A‰kenazym. Naposledy
vidûli jsme se pfied ãtyfiiceti lety v redakci nûkdej‰ích Literárek, kdyÏ
navÏdy opou‰tûl okupované âeskoslovensko. „Vy nebudete nikdy
emigrovat,“ prozradil mi, kdyÏ na rozlouãenou otoãil se je‰tû jednou
v otevfien˘ch dvefiích, „ale kdyby pfiece, stavte se. Jo?“ Nevesele
pokynul jsem mu poloprázdnou sklenicí mizerného vína. Dvefie
zapadly. Nejen za vzácn˘m ãlovûkem, n˘brÏ i za historickou epochou,
jeÏ v zaãátcích pfiislibovala nadûji.
„Tady mû máte. Ludvíãku,“ fiekl jsem velmi ti‰e, kdyÏ koneãnû

nalezl jsem jeho hrob na nevelikém Ïidovském hfibitovû za periférií

mûsta pulsujícího Ïivotem. PoloÏil jsem bíl˘ oblázek pocházející z
jiÏních âech mezi ostatní kameny vr‰ící se na hranû náhrobní desky.
Taky jeden z nábfieÏí R˘na ve ‰v˘carské Basileji a je‰tû jeden z
Istanbulu, jenÏ z jara náhodou uvízl mi v kapse. Kameny darované
zemfiel˘m pfiátelÛm jiÏ na pohled jsou trvalej‰í povahy neÏli kvûtiny.
Na památku dovolil jsem si utrhnout snítku neznámého mi plevele,
jímÏ zarostlo poslední spisovatelovo obydlí.
V melancholické chvíli zastavení ãasu myslel jsem teì na ãlovíãka,

Ludvíkovo literární dítû, jenÏ vzpíral se kdysi dávno pochopit a
akceptovat neodvratnost smrti. AÏ mû teda jednou povezou tím
pohfiebním autem, pravil ãlovíãek zadrhl˘m, ale podnikav˘m hlasem,
budu aspoÀ smût sedût vepfiedu vedle fiidiãe? Z hrobu jako d˘m z
komína vystoupila téÏ vzpomínka na ro‰Èáckého studenta z povídky
Vajíãko, jemuÏ po odeznûní holokaustu ze v‰ech blízk˘ch lidí na
svûtû zbyl jenom neznám˘ pan Kohoutek. Student zlobívával jej
pfied válkou vÏdy v pátek ve tfii hodiny odpoledne otázkou anonymnû
poloÏenou do sluchátka telefonu, zda nenalézá se u nûj náhodou
slepiãka.
Ludvík A‰kenazy, mÛj nejmilej‰í ãesk˘ spisovatel, narodil se 24.

února 1921 v âeském Tû‰ínû. Stfiední ‰kolu absolvoval v Polsku.
Maturoval na Ukrajinû. Jako uãitel pÛsobil v Kazachstánu. Za války
pro‰el kus v˘chodní Evropy s âeskoslovensk˘m armádním sborem
generála Svobody. Îil v Praze. Rád. Pozdûji v Nûmecku. Nakonec
si za domov zvolil Bolzáno, v nûmÏ zemfiel 18. bfiezna 1986.

Pfiání nav‰tívit mumii muÏe z ledovce poskytlo mi pfiíleÏitost aspoÀ
velmi povrchnû prozkoumat, zda to v Bolzánu dobfie klape mezi Italy
a Raku‰any. „PromiÀte,“ zeptal jsem se ve Via Della Mostra neboli
téÏ Mustergasse ctihodného gentlemana, „kudy dostanu se k
Archeologickému muzeu?“ „Nerozumím, neboÈ jsem Ital,“ odpovûdûl
gentleman nepfiíli‰ pfiívûtivû. KdyÏ jsem mu v‰ak tutéÏ otázku
poloÏil v topornû zkomoleném jazyce, jenÏ pfiíleÏitostnû vydávám za
ital‰tinu, usmál se a zavedl nás aÏ pfiímo na místo. Hoteliér ostatnû
pfii ubytování ujistil nás nûmecky, aã netázán, Ïe není Ïádn˘ Ital.
Mumifikovan˘ Tyrolák, jemuÏ v lidové nûmãinû obecnû je

pfiezdíváno Oetzi, narodil se tak nûkdy pfied 5300 lety na hornatém
území jiÏních Tyrol, jiÏ témûfi pfied stoletími zfiejmû definitivnû
pfiisouzen˘ch Itálii. Jeho Ïivot tehdy zezadu ukonãil neznám˘
luãi‰tník, coÏ je dokládáno kamennou ‰piãkou ‰ípu nalezenou v
zádech mumie. Roku 1991 vytanul neuvûfiitelnû zachoval˘ Oetzi na
povrch ledovce, roztavujícího se v dÛsledku oteplování na‰í planety.
Oetzi má stále je‰tû oãi, zuby, teplé obleãení a boty vhodné pro Ïivot

v horách. Vlastnil téÏ kovovou sekyrku na dlouhé holi, nápadnû
pfiipomínající na‰i beskydskou vala‰ku. Zprvu zdálo se tak tro‰iãku,
Ïe spor o národnostní pfiíslu‰nost muÏe z ledovce a tím o vlastnictví
jeho z vûdeckého hlediska nedocenitelnû uÏiteãné mrtvoly mohl by
vyvrcholit novou válkou mezi Rakouskem a Itálií, av‰ak nakonec
byl Oetzi pfiece jen pokojnû uloÏen v ledem vytapecírované cele
Archeologického muzea v Bolzánu. Kdo chce, mÛÏe se na nûj
podívat za pouh˘ch 8 euro. V podveãer popíjeli jsme s mou paní kávu
v podloubí kavárny Asyl. âí‰ník mi pfiipadal jako Turek. Na rohu duli
do tub australsk˘ch didÏeridÛ anglicky rozmlouvající muÏi. Kdyby
procitl z tisíciletého sna, cítil by se Oetzi spí‰ jako Ital nebo
Raku‰an? napadlo mû pfii placení.
Tfietího Evropana zastihl jsem pfii vykrádání elektronického

parkovacího automatu poblíÏ Cimitero comunale na Claudia Augusta
Strasse. Vychrtl˘ mladík se zapadl˘ma oãima pfiiodûl se oranÏovou
plastikovou vestou a zdafiile tak pfiedstíral pfiíslu‰nost k zamûstnancÛm
technick˘ch sluÏeb mûsta. ·lo mu to dobfie od ruky, aniÏ by byl
pouÏil násilí, nepochybnû ovládal nûjak˘ geniálnû jednoduch˘ trik,
automat plival mu do nastavené ãepice eura a centy bez viditelného
odporu. Nabídl jsem mu rovnou svÛj poplatek za hodinku parkování,
abych u‰etfiil jej nezbytnosti páchat zloãin a rizika podnikání. „Nejsem
Ïebrák, n˘brÏ zlodûj, a to je velik˘ rozdíl,“ odmítl hrdû.
Pfii cigaretû dali jsme se do fieãi, nûmãinu lámal stejnû nemilosrdnû

jako ital‰tinu. Pfii‰el pr˘ z Bosny. Plány do budoucna? „Kriminalita
nevede nikam, kde by se mi trvale líbilo,“ fiekl zku‰enû s pfievahou
ãlovûka, jenÏ ví, o ãem mluví. V úsmûvu odhalil neuvûfiitelnû
zkaÏen˘ chrup. S vizionáfisky horeãnat˘m pohledem svûfiil mi svoji
touhu jednou vlastnit v Bolzánu odborn˘ obchod s elektronikou.
Proã zrovna Bolzáno? „Proã ne? VÏdyÈ je to nádhern˘ mûsto,“
povzdechl si a vrátil se ke své tûÏké práci drobného zlodûjíãka z ruky
do úst, ze dne na den.

fiíjen 2008
***
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Financial

1 CDN $ 15,70 Kã
1 EURO 24,90 Kã
100 Sk 82,06 Kã
1 US $ 19,28 Kã
âNB - 27. 11. 2008

Kursovní lístek
100 Kã 6,25 CDN $
100 SK 5,20 CDN $
1 CDN $ 16,01 Kã
1 EUR 30,53 SK
1 US $ 1,24 CDN $
1 EUR 1,59 CDN $

Universal Currency Converter -29. 11. 2008

Rosti
Brankovsky

Broker
Jedineãné sluÏby

Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pfiíprava domu pro prodej.

Pro kupce:
 denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,

finanãní asistence.

Jsem tu pro vás!
Sutton Group-Bayview Realty Inc. Brokerage

416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

S prodejem a nákupem domÛ
vám poradí

Luba Henderson

Tel.:416/698-2090

Tato mini-story mne popichovala k napsání
a tedy stojí za pfieãtení - neboÈ je jednak
pouãná, ale hlavnû proÏitá v na‰í rodinû:
ve stfiedu (19. listopadu) nám oznámili
emejlem na‰i mladí z Ottawy, Ïe pfiijedou
v pátek na víkend a chtûjí s námi oslavit
Vánoce! DÛvodem pfiedãasn˘ch Vánoc je
odjezd na ‰estit˘denní cestu  kolem svûta,
aÏ do Austrálie, zaãínající 3. prosince.
Nad tûmi Vánocemi v listopadu jsem

mávnul odmítavû rukou. Nefiíkám, Ïe jsem
si odplivnul, jak to dûlávám nad ãetn˘mi
v˘stfielky modernosti a opulentního
blahobytu, prostû jsem takov˘ návrh odmítl
okamÏitû.
Moje Ïena, v˘teãn˘ andûl stráÏn˘ na‰í

rodiny, návrh neodmítla, ale naopak se
okamÏitû vznítila a vrhla do vánoãních
pfiíprav a mnû pfiikázala chopit se vysavaãe
a vyluxovat barák odshora aÏ dolÛ. „KaÏd˘
kouteãek,“ fiekla dÛraznû.
Sama vyrazila za nákupy, pfiestoÏe právû

zaãínala první podzimní vánice.
Pfiiznávám, Ïe luxuji rád - mám stroj na

vysávání, kter˘ má reflektorky na sací
hubici, takÏe si do temn˘ch koutkÛ a na
kaÏd˘ drobek prachu mohu posvítit.
A je to ãinnost mechanická a tupá, abych

pfii tom mohl mudrovat; vzpomnûl jsem na
na‰eho profesora matematiky na
ostravském gymnáziu, kter˘ mnohokrát
fiekl: já vás, studenti, tu matematiku nauãím,
ale hlavnû vás pfiipravím na neoãekávané
chvíle, kdy budete poãítání potfiebovat a
uloÏil nám v pÛli ãtvrtletí ãtvrtletní písemku.
A kdo nemûl logaro a Valouchovy tabulky
trigonometrick˘ch funkcí, dostal pûtku bez
milosti. Musíte b˘t vÏdy pfiipraveni, vtloukal
do nás.
Pubertu jsem strávil u skautu, díky Bohu,

a na sponû opasku jsem mûl vyraÏené
pion˘rské heslo BUë P¤IPRAVEN, coÏ
znamenalo mít plá‰tûnku do de‰tû na
slunn˘ víkend, mít ‰roubovák, kdyÏ se

polámalo vázání kandahár na lyÏích v
zimû, kus provázku, kdyÏ se nûco utrhlo,
a dost umu pfieÏít noc ve vánici.
V emigraci jsem v tomto duchu pojal

základní existenãní pfiipravenost - mít
úspory na ‰est mûsícÛ, kdyÏ ãlovûk pfiijde
o práci/pfiíjem ãi ekonomie vcelku klop˘tá.
„Ale na Vánoce v listopadu pfiipraven

nejsem,“ fiekl jsem si, a uklidil vysavaã.
„CoÏpak lze slavit Slunovrat ãi JeÏí‰ka o

mûsíc v pfiedstihu?“ napadl jsem Evu.
„Co do toho plete‰ Slunovrat,“ okfiikla

mne manÏelka, jde o vánoãní veãefii a
rozdávání dárkÛ, abys vûdûl, dodala má
paní a vafiila brambory na salát.
Opomenu detaily, jako vánoãní stromek,

kter˘ i Eva oÏelela jako pfiedãasn˘, ale
kdyÏ mladí dorazili, bylo u nás nachystáno
na Vánoce, jak se patfií v ãeské rodinû.
I vanilkové rohlíãky zdobily stÛl, i kdyÏ

nebyly rozleÏelé, jak Eva zdÛraznila.
Bylo to vydafiené, dostali jsme dárky, které

nepotfiebujeme a podarovali mladé vûcmi,
na které si za t˘den nikdo ani nevzpomene,
ale tak to má b˘t. Îe ano?
KaÏd˘ dospûl˘ ví, Ïe Vánoce v té konzumní

podobû jsou pro dûti, a protoÏe na‰i synové
uÏ dávno nejsou dûti, a vlastní dûti zatím
nemají, byl mazlíãkem kocour Benny.
Tu protivnou bestii nám sem mladí pfiivezli

na zimní prázdniny, zatímco oni se budou
toulat ‰est t˘dnÛ po Asii a Austrálii.
K mému trapnému úÏasu, mladí pfiivezli

kromû kobereãku na spaní, záchodku na
vyluãování, pytle koãiãí potravy a pytle
speciálního písku, do kterého kocour
vyluãuje, taky koãiãí hraãky a koãiãí
pochoutky, v‰e v decentním balení.
Vãera, den po odjezdu mlad˘ch zpátky

do Ottawy, moje Ïena pátrala po kocourovi.
Volala: „Beníãku!“ ·ramotila obalem pytlíku
s pochoutkou, ale Benny nikde. Benny je
moderní kocour, je vykle‰tûn, drápy nemá,
ven z baráku nechodí.

Je to pravda nebo ne - ãlovûk má b˘t pfiipraven
„Kde je ta potvora schovaná?“ durdila se

Eva a prolézala tfii patra baráku. Napadlo
mne a nefiekl jsem to, Ïe Benny má uÏ  12
let, tedy koãiãí stafiík, a co budeme dûlat,
jestli ten zatracen˘ mazlíãek Ïalem po‰el
a najdeme ho po smradu.
Vzpomnûl jsem si, Ïe syn uloÏil Evû, Ïe

kdyby kocour marodil a ãerta vím, jak se
pozná marodn˘ kocour, aÈ je zavezen k
veterináfii a léãen - aÈ to stojí co to stojí.
Odpoledne se Eva rozhodla pátrat po

kocourovi s baterkou.
Pravda, na‰i mladí z Ottawy dotírali

dotazy, jak se dafií Beníãkovi a Eva nelÏe.
Systematicky svítila baterkou za nábytek,

pod nábytek a do v‰ech temn˘ch míst,
kde by mohl b˘t a nebyl. Já jsem sabotoval
její horlivost slovy, Ïe aÏ kocour bude mít
hlad, objeví se.
UÏ se venku smrákalo a metelice foukala

sníh na okna, kdyÏ Eva kocoura na‰la.
Na‰el si místeãko za kotlem plynového
topení a chrnûl tam pfiitulen˘ k vrnivému
ventilátoru, kter˘ rozhání hork˘ vzduch
do v‰ech místností na‰eho domu.
Eva kocoura vytáhla, vykartáãovala mu

z koÏichu prach a byla ‰Èastná, Ïe nám

ten koãiãí parazit tfieba neumfiel Ïalem,
fiekla.
„To mne ani nenapadlo,“ fiekl jsem. A

Eva informovala mladé, Ïe Benny je OK.
Pfiiznávám, Ïe ani na Vánoce v listopadu,

ani na kocoura jsme letos pfiipraveni
nebyli.
Zdravím a pfieji v‰ecko dobré a hlavnû

B¯T P¤IPRAVEN.
Ross Firla-Sudbury
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Stalo se v Torontu a okolí
Mikulá‰ na bazaru

Jako kaÏdoroãnû pfii‰el letos na bazar torontského Sokola Mikulá‰. ·koda jen, Ïe to bylo témûfi o mûsíc
dfiíve. JiÏ v tfiicát˘ch letech si Karel âapek povzdechl, Ïe Mikulá‰i do konce desetiletí vymfiou. Je to
jedno z mála proroctví, které ãeskému Ïurnalistovi nevy‰lo. Vloni se jich se‰lo nûkolik tisíc na
Staromûstském námûstí. Jeden se tedy zatoulal i do Toronta. Doufejme, Ïe ne naposledy.

***

Nejmen‰í sáÀky  Michaela Kusugaka a Vladûny Krykorkové

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

Spisovatel Michael Kusugak a ilustrátorka Vladûna Krykorková 15. listopadu 2008  pokfitili svou dal‰í
knihu The Littlest Sled Dog. Pokud nemáte co k vánocÛm, pak pro dûti je to vhodn˘ dárek. MoÏno
dostat v knihkupectví Indigo a Chapters po celé Kanadû. Kterékoli knihkupectví mÛÏe pro vás knihu
objednat, pokud ji uÏ nemá volnû v prodeji.

***

KdyÏ i Svat˘ Klaus tanãí

V pátek 21. listopadu 2008, tedy v dobû je‰tû pfiedadventní, ale v dobû, kdy jiÏ je po Torontské
santovské pfiehlídce, ãili tentokrát v politicky korektní dobû pfii‰el na pfiedstavení taneãní skupiny
MMM  Ericy Vieznerové Santa Claus. Zpûvaãky Amy Rivard a Lily  Cheng dominovaly v první ãásti
programu. K jejich programu tanãily nestárnoucí baleríny paní Ericy a v jeden okamÏik se na podiu
objevil i bfiichat˘ tvor v ãerven˘ch válenkách, kter˘ byl pozdûji identifikován jako Santa Claus, volnû
pfieloÏeno jako Svat˘ Klaus, kter˘ si zatanãil do rytmu skladby Santa Claus Is Comming To Town.
Druhá polovina programu jiÏ patfiila Jifiímu Grosmanovi  a Ian Mac Quintetu.

***

Toronto

Foto: M. Gabánková

Foto: M. Gabánková

Foto: L. Soudek
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Mafiáni v Mississauze

V nedûli 23. listopadu v klubu Fregata jsme mohli vidût souãasnou slovenskou komedii Mafiánské
historky. Obzvlá‰tû první ãást, kdy se ‰éf mafiánÛ vrátí z Anglie s poznatkem, Ïe se musí nauãit
anglicky mûla v sobû náboj a humor. Mafiáni problém vyfie‰í po svém, unesou uãetního, kterého si
spletou s uãitelem. Ten v‰ak zvládá svou úlohu se stateãností, ke které byl vycviãen dlouholetou prací
administrativního pracovníka.

***

Nokturna s Lacem Deczim

·koda jen, Ïe v nedûli bylo tak ‰patné poãasí, Ïe mnohé pravidelné náv‰tûvníky ohla‰ovaná
boufika odradila od poslechu jedné z dÏezov˘ch legend. Pfii‰li o hodnû. Jifií Grosman se svou
skupinou totiÏ jel v pekelném rytmu od zaãátku aÏ do konce. Sám tvrdí, Ïe to byl slavn˘
trumpetista, kter˘ tento rytmus nasadil. Pamûtník nejednou zabrousil do ‰edesát˘ch let, kdy
do Prahy pfiijel na svou jedinou náv‰tûvu Louis Armstrong. Ve stejnou dobu dorazily do
Prahy i první v˘chodonûmecké desky s Beatles. Na jedné z nich byla tehdy pro mne neznámá
skladba Sweet Georgia Brown. A tak jsem si Jifiinku Hnûdou poslechl po letech znovu v
dÏezové úpravû. Je zajímavé, Ïe Beatles velice ãasto inspirovali dÏezmeny i ostatní
interprety. VzpomeÀme tfieba Evu Pilarovou a její Can’t Buy me Love nebo I Should Know
Better. Mladick˘ elán Decziho se perfektnû doplÀoval s kapelou Jifiího Grosmana. ·koda,
Ïe si publikum nevyÏádalo nûjak˘ ten pfiídavek.
A je‰tû maliãkost. Po pfiedstavení bylo moÏné si zakoupit veãefii a po pfiedstavení zÛstat s
pfiáteli a zdrÏet se pohovofiit s nimi.

abe
***

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:

nabízí premiérovû druhou fiadu
oblíbeného seriálu

HOP NEBO TROP  II
s hrdiny sice trochu star‰ími nicménû stále stejnû hrav˘mi v nov˘ch

dobrodruÏstvích. Napínav˘ detektivní pfiíbûh s M. KÀaÏkem
V HLAVNÍ ROLI  z televizního prostfiedí, jehoÏ dûj se proplétá s

Ïivotem. A MNOHO dal‰ích filmÛ a pohádek.

Točený Prazdroj a Czechvar

v západním Torontu!

Evropská i
kanadská
kuchynû!

Vyhfiívané
venkovní

patio!

20 toãen˘ch
domácích i
dovezen˘ch

piv!

Large
Screen DLP
Satellite TV

Sport

Wing
Nights

(Sun.Mon.Wed.)

Karaoke
(Fridays)

Foto: L. Soudek
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Na okraj
Václav v Torontu

Generální konzulát âeské republiky v
Torontu nás v listopadu potû‰il dvûma
dárky: uvedením na trh anglické verze
poslední (zatím) knihy Josefa
·kvoreckého Obyãejné Ïivoty, skvûle
pfieloÏené Paulem Wilsonem, v Munkovû
mezinárodním centru na Torontské
univerzitû; a o dva t˘dny pozdûji, 17.
listopadu, nejlep‰ím ãesk˘m filmem roku
2007, Václav, v Innis Town Hall. Myslím,
Ïe s notnou dávkou vynalézavosti a slovní
hravosti je moÏno Václava vidût jako
hrdinu, obûtního, tragického hrdinu,
“citlivého, vnímavého dobráka s
klukovskou du‰í a hlavou plnou mil˘ch
lumpáren”, i kdyÏ je daleko snaz‰í vidût
ho - jak ho vidí jeho sousedi - jako
“místního ‰a‰ka, hlupáka a
problematického nezvladatelného kluka”.
Václav zvofie, na co sáhne. A co nezvofie
sám, zvofiou za nûj okolnosti. Má
nesmírnû hodnou maminku (hraje ji Emília
Vá‰áryová - a hraje ji tak, Ïe se mi na
dlouho vtiskla do pamûti; na
·anghajském mezinárodním festivalu
získala cenu jako nejlep‰í hereãka), a
snad jenom tak hodná maminka - a i pro
ni to nûkdy bylo moc - se dokáÏe dennû
dívat na své dospûlé dítû konzumovat
potravu stylem jeskynního ãlovûka,
kterému se zalíbilo v lÏíci jako jediném
uÏiteãném pfiíborovém instrumentu.

Daleko men‰í pochopení pro Václavovo
znaãnû v˘stfiední chování projevoval jeho
bratr Franti‰ek, kter˘ mu závidûl lásku
maminky a nakonec se oba bratfii stfietli o
lásku Franti‰kovy milenky Lídy -
masturbaãní scéna mezi Lídou a
Václavem nepochybnû patfií k
nejoriginálnûj‰ím zábûrÛm. Franti‰ek
Václava stra‰nû zbil a Václav na Franti‰ka
vystfielil - jak maminka pozdûji
argumentovala: „Netrefil se, protoÏe
nechtûl, jinak by se trefil, nikdy neminul“.
Václava odsoudili, ale po ãtyfiech mûsících
a nûkolika dnech byl prezidentem
omilostnûn.

Propagaãní materiál diváky vyz˘vá, aby
si pfiedstavili ãeskou vesnici a v ní Ïijícího
Dustina Hoffmana a jeho bratra, ne tak
empatického jako Tom Cruise. Pfiedstavit
si ãeskou vesnici nebylo obtíÏné, alespoÀ
ne vesnici v její druÏstevní (komunistické)
fázi, ale s Dustinem Hoffmanem a Tomem
Cruisem mi to nûjak ne‰lo. Ale o to se film
ani nepokou‰el. Pro mne to byl pfiedev‰ím
nev‰ední pfiíbûh matefiské lásky, onoho
nejzákladnûj‰ího z vztahÛ mezi v‰emi
Ïivoãichy. Pfiíbûh, inspirovan˘ skuteãn˘mi
událostmi, z nichÏ Marek Epstein a Jifií
Vejdûlek  (kter˘ film reÏíroval) vytvofiili
text, kter˘ byl právem vybrán jako nejlep‰í
scénáfi na  ·anghajském mezinárodním
festivalu. Ale cenu za nejlep‰í muÏsk˘
v˘kon by si bohatû zaslouÏil i pfiedstavitel
Václava, Ivan Trojan, v jedné z
nejobtíÏnûj‰ích rolí, které jsem kdy na

plátnû vidûl. JestliÏe ostatní role
(Franti‰ek Jana Budafie, pfiedseda Jifiího
Lábuse a Lída Soni Norisové) postrádají
dramatiãnost rolí Václava a maminky,
jejich pfiedstavitelé vytvofiili Ïivelné
postavy, bez nichÏ by pfiíbûh vyznûl plo‰e.

Nevím, do jaké míry platí i o tomto filmu
zamy‰lení torontského filmového kritika
Ricka Groena  nad ãesk˘m charakterem
v jeho posudku o filmu Musíme si pomáhat
(Divided We Fall): “Neznám úplnû
totoÏnou vnímavost, úplnû totoÏn˘
svûtov˘ názor. Spojuji to s âechy -
ponûvadÏ mezi âechy jsem se s tím
setkal nejãastûji - ve skvûlém románu
Jaroslava Ha‰ka Dobr˘ voják ·vejk, v
Menzlovû...filmu Ostfie sledované vlaky,
a znovu v Oskarem odmûnûném filmu
Jana Svûráka, Kolja.

Co vlastnû je tato vnímavost? Jednou
sloÏkou, která pfiechází z mírné ironie do
otevfiené satiry, je komiãnost, ale
souãasnû je tu i bohatá Ïíla laskavého
humanismu, poznamenaného akutním
uvûdomûním si lidsk˘ch slabostí a
následnou averzí k drastick˘m závûrÛm.
V‰ichni protivníci mají nûjakou vadu.
Jejich hrdinství je v nejlep‰ím pfiípadû
pasivní, praktikované v ovzdu‰í mravního
relativismu a ve sféfie bohaté
absurdnostmi - nepfiekvapuje, Ïe období
válek - hork˘ch nebo studen˘ch - je
oblíben˘m prostfiedím.” Ale nezní to úplnû
cize.

***
ORDINARY LIVES - Poslední
kniha Josefa ·kvoreckého?
Nûktefií ãtenáfii pravdûpodobnû ãetli

ãesk˘ originál (Obyãejné Ïivoty) této
knihy, která jako by uzavírala
·kvoreckého literární putování. Doufáme,
Ïe to není - jak naznaãil - jeho poslední
kniha (stejnû jako doufáme, Ïe není
posledním dítûtem  manÏelÛ ·kvoreck˘ch
jejich detektivka Setkání v Praze, s
vraÏdou, která konãí zajímavou otázkou:
kdy je na‰e akce morálnû
ospravedlnitelná, i kdyÏ technicky vzato
zloãinná?). Ale i kdyby byla, není mnoho
autorÛ - ãesk˘ch i svûtov˘ch - jejichÏ
literární ÏeÀ snese srovnání s dílem
·kvoreckého, jak napfiíklad svûdãí sborník
z mezinárodní  konference v Náchodû
·kvoreck˘ 80. Nebo jak svûdãí hodnocení
v Newsweeku: “Skvûl˘ spisovatel a bujar˘
pozorovatel lidské po‰etilosti” ãi v Times
Literary Supplement: “Josef ·kvoreck˘
je nespornû dÛleÏit˘ spisovatel velkého
komického talentu a neklidné, neúnavné
a zkoumavé mravní zvídavosti.”

Obyãejné Ïivoty vy‰ly anglicky pod
titulem Ordinary Lives v nakladatelství
Key Porter v Torontu v pfiekladu Paula
Wilsona. A je to pfieklad mistrn˘ - jak jsme
se ostatnû od Wilsonov˘ch pfiekladÛ
nauãili oãekávat. Porovnejme na pfiíklad
úvodní odstavec knihy (·kvoreck˘ ji
nazval ‘novelou pro stálé ãtenáfie’):
“Podveãer. Medov˘ a krvav˘. Nezávisl˘
na historické situaci národa a mûsta,
hovofiící ke mnû, starému devûtatfiicet
let” s Wilsonov˘m pfiekladem:”Twilight.
Honey and blood. Indifferent to the
historical situation of nation and town, it
spoke to me, aged thirty-nine.” I kdyÏ
ãesk˘ originál není - z pfiekladatelova
hlediska - tak zapeklit˘ jako tfieba Pfiíbûh
inÏen˘ra lidsk˘ch du‰í (Já budu r˘li angry,
kdyÏ ke mnû nûkdy nedropne‰) -  má
svoje vlastní problémy. Program,
pfiipraven˘ Generálním konzulátem
âeské republiky a nakladatelstvím Key
Porter v Munk Centre for International
Studies v Torontu, kter˘m byla anglická

verze knihy uvedena na trh, byl zahájen
i ukonãen profesorem Samem Soleckim,
promluvili na nûm Jordan Fenn, Louise
Dennys a Paul Wilson. ¤eã Josefa
·kvoreckého pfieãetl profesor Michael
Schonberg.  Bûhen veãera byl promítán
dokumentární fim o Josefu ·kvoreckém
(a také o Zdenû ·kvorecké), nazvan˘
“Keeper of the Flame”, kter˘ pro CBC
natoãil David Cherniak.

Obyãejné Ïivoty - nebo chcete-li
Ordinary Lives - je pokraãováním (a snad
závûreãnou kapitolou) pfiíbûhu Danny
Smifiického, ·kvoreckého alter ega.
Danny se se sv˘mi spoluÏáky schází na
dvou tfiídních schÛzkách - první v roce
1963, dvacet let po maturitû,  a druhá
tfiicet let pozdûji, v roce 1993. O postavách
novely ·kvoreck˘ fiíká: “Na zaãátku to
byla parta spoluÏákÛ, potom ji pochybné
spoleãenské inÏen˘rství rozdûlilo, a
nakonec ji - nebo ty z ní, ktefií zbyli -
ub˘vající Ïivot  opût slil do spoleãné
nádoby v‰eho Ïivého.” S Dannym se
vracíme k umírání jeho maminky (“pfii‰el
doktor, vzal maminku za ruku ze slonové
kosti.- the doctor came in, took Mother’s
ivory hand..”; k Lizetce. která pfiestoupila
z katolicismu na metodismus a kterou
Danny “muchlal kaÏdé odpoledne, do
noci, aÏ se podívala na hodinky, stáhla si
sukni a stroze nafiídila dost, Daníãku! Jdi
domÛ. Já jel pÛlnoãní tramvají v mrazu,
na sedadle jsem se svíjel bolestí z
nesplnûného oãekávání Ïláz... - We
fooled around every afternoon, until
nightfall when she would look at the clock,
pull her skirt down, and announce, ‘That’s
it, Danny. It’s late. Go home’. I’d take the
midnight streetcar in the bitter cold,
writhing in agony from my glands’
unfulfilled expectations.” I s Irenou a Marií
a ostatními Dannyho láskami se sejdeme.
I s velebn˘m pánem Melounem se
setkáme. Vrátil se z Buchenwaldu
…”Zhubnul, jenom obliãej jako mûsíc v
úplÀku zÛstal stejn˘, ale svraskl˘, meloun
nad korálkem okolo vychrtlého krku,
mûsíc nad ãernou uniformou jeho stavu a
tfiídního zafiazení, o‰oupanou, visící na
pohubl˘ch ramenou jako na vû‰áku.
Opíral se o hÛl, druhou ruku na rameni
mladého kaplana, kterého jsem neznal  -
He had lost weight, but his face, like a full
moon, was the same, though now
wrinkled: a melon above a clerical collar
encirling a gaunt neck, a moon rising out
of the black uniform of his estate, hanging
threadbare from his thin shoulders as if
from a coat hanger. He was supporting
himself with a cane, his other hand resting
on the shoulder of a young chaplain I did
not know.” Knûzem - Josef ·kvoreck˘ je
katolík, kter˘ zfiejmû dokázal sladit víru s
poÏadavky mocného  intelektu a je o to
silnûj‰ím ãlovûkem - novela i konãí: knûz
v jeho rodném mûstû (pí‰e se rok 1993)
je Polák - v âechách je nedostatek knûÏí
- , kter˘ v rozhovoru s Dannym
(·kvoreck˘m) smutnû pfiiznává, Ïe by
latinsky m‰i slouÏit neumûl. Ten veãer,
kdyÏ ulehne, se Danny zaãne modlit:
“Praeceptis salutaribus moniti et divina
institucione formati, audemus dicere...
Spasiteln˘mi pfiíkazy napomenuti a
boÏsk˘m návodem pouãeni odvaÏujeme
se volati: Otãe ná‰...”

Novela h˘fiící bohatstvím citÛ, záÏitkÛ a
slov (vynikající uãebnice pro zdokonalení
v obou jazycích), krásná, posmutnûle
úsmûvná kníÏka, skvûle napsaná a
znamenitû pfieloÏená.

Josef âermák
***
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„Koho to vidí moje bystré oãi?“ ptá se
pocestn˘ v díle Dlouh˘, ‰irok˘ a
krátkozrak˘ geniÛ Svûráka, Smoljaka a
Járy Cimrmana.
Vzpomnûl jsem si na ta slova manû docela
nedávno. Do ruky se mi dostal pûknû
proveden˘ ãasopis TENIS vydávan˘ v
âechách. ProtoÏe se celkem pravidelnû,
aã ménû ãasto neÏli bych chtûl a mûl,
vûnuji tomuto kdysi bílému sportu, proãítal
jsem si ho se zájmem.
A tu, co nevidûly moje oãi? Na dvû stránky
povídání o ãlovûku, kterého jsem znal. A
nejen to. Bûhem mojí krátké aktivní
hokejové ãinnosti na sklonku padesát˘ch
let, moÏná zaãátku ‰edesát˘ch, hrál jsem
v jakémsi klubu mûstského pfieboru v
útoãné fiadû vedle nûho, mladíka, kter˘
se vypracoval nejen do první ligy, ale aÏ
do národního muÏstva! A nejen to, stal se
i velmi úspû‰n˘m stavitelem a
podnikatelem, jeho firma vybudovala v
âechách nespoãet sportovních areálÛ.
A já pfii ãetbû mírnû Ïasnul. V tûch
dávn˘ch dobách byl tento chlapík, o tfii
roky mlad‰í neÏ já, nespornû velice
v˘born˘ a talentovan˘ hokejista, jehoÏ
otec nevynechal jedinou náv‰tûvu v ‰atnû
pfii na‰ich utkáních, ale v tûch dobách by
mû nenapadlo nic z toho, o ãem jsem se
teì doãetl. Nebylo pochyb, Ïe tatík
rozeznal synÛv talent a doufal, Ïe jeho
nadûje v nûj se splní. Ano, splnily se. Aã
tehdy mi ten pán pfiipadal aÏ neúmûrnû
pfiehnan˘ ve sv˘ch touhách.
Ale to není hlavní dÛvod tohoto povídání.
To mÛÏe b˘t poznamenáno oním Zdání
klame!
NeboÈ tehdy se mi spoluhráã Milan
Vopiãka vÛbec nezdál mladíkem,
navzdory jeho uÏ tehdy znaãnému umûní
na ledû, z nûhoÏ se stane nejen hokejista
je‰tû na mnohem vy‰‰í úrovni neÏ byla ta
na‰e soutûÏ tehdy, ale i úspû‰n˘
podnikatel a ãlovûk názorÛ a zásad, (které
mne, pokud nejsou jen dílem toho, kdo
ãlánek napsal, dlouholetého pfiítele
Milana), doslova fascinovaly. Byly totiÏ
pfiesnû takové, jaké já oceÀuji u
úspû‰n˘ch lidí. A které mi, bohuÏel, chybí.
A které, obávám se, chybí i mnoh˘m
úspû‰n˘m navzdory jejich úspû‰nosti.
Napfiíklad to, Ïe si vzal k srdci rady svého
otce: sport je krása, ale nemÛÏe‰ se tím
Ïivit cel˘ Ïivot! Musí‰ b˘t i jinak sobû i
jin˘m prospû‰n˘ a uÏiteãn˘! ... volnû
citováno.
Takov˘ nedefinovateln˘ úsmûv rozhostil
se mi na tváfii pfii ãetbû ãlánku, v nûmÏ
bylo i nûkolik fotografií toho mého velmi
krátkodobého spoluhráãe. Poznal jsem
ho okamÏitû. Byl zachycen ve spoleãnosti
J. Drobného, J. Kode‰e i prezidenta
Klause.
Napadlo mne, v jaké spoleãnosti jsem já
kdy byl zvûãnûn aparátem? A dokonce i
otázka: jakou práci by asi mûli pozÛstalí,
aÏ umfiu a oni by chtûli vystavit pár m˘ch
fotografií u pfiíleÏitost oné se‰losti
Celebration of life. Byla by to znaãná
práce. Jejich existence je nepatrná. A
mÛj dûdeãek legionáfi není ov‰em stejn˘
kalibr jako Václav Klaus. I kdyÏ existuje
foto na nûmÏ sedím na koni jako TGM.
KÛÀ je velik˘ a mnû jsou asi ãtyfii roky.
Leã Ïerty stranou.
Pfieãetl jsem si to povídání o Milanu
Vopiãkovi dvakrát. A to nejen proto, Ïe
jsem mu kdysi nahrál na dva nebo tfii góly
v nev˘znamné soutûÏi. Byla v tom i
nemalá míra stafiecké nostalgie.

Ale hlavnû pro to, Ïe ten mlad˘ hoch,
talentovan˘ hokejista, vyrostl v
pozoruhodného muÏe se zásadami, s
nimiÏ jeden mÛÏe nejen souhlasit, ale je
i obdivovat; pro to jsem si asi ten ãlánek
pfieãetl dvakrát.
Pár onûch zmínûn˘ch utkání hrálo se
vÏdy na pfiírodním ledû venku a témûfi
bez divákÛ.
Co v‰echno se od tûch ãasÛ zmûnilo! Ale
byl to ãas mládí. âasy následující: kaÏd˘
z nás, ktefií tehdy nastupovali ve stejném
dresu jako Milan Vopiãka, proÏil
samozfiejmû jinak. Nûkter˘ ze spoluhráãÛ
uÏ moÏná neÏije, jin˘ Ïije v cizinû, jin˘
moÏná ve vûzení, dal‰í moÏná pracují ve
vládû, nûktefií jsou moÏná rozvedení,
znovu oÏenûní, ale jak se zdá, Milan
Vopiãka je spokojen se svojí Ïenou,
sestrou vítûze Wimbledonu a toho, co
mu stále fiíkal jeho otec, kterého si dobfie
pamatuji ze ‰aten, dokázal se drÏet ve
svém Ïivotû. A jak se zdá, bylo to to
nejlep‰í, co mohl, v návdavku ke svému

sportovnímu talentu, udûlat.
V tomtéÏ ãasopise jsem se dovûdûl o

skonu jednoho z nejtalentovanûj‰í
ãesk˘ch tenistÛ, Jifiího Parmy. Jeho
kariéra byla, Ïel, poznamenána problémy
s pátefií. V téÏe poznámce o jeho skonu
v Kalifornii byla zmínka i o V. Zábrodském,
vynikajícím tenistovi té doby a snad
nejlep‰ím hokejistou v Evropû v letech
padesát˘ch. Dovolím si zde uvést zcela
osobní poznámku: byl to právû tento
sportovní fenomén, podle nûhoÏ jsem se
pokou‰el hrát hokej a tenis. Zfiejmû se mi
to moc nepovedlo na lep‰í úrovni (proto
mám ov‰em dostatek objektivních
vysvûtlení, he,he!), ale jsem vcelku
spokojen. se sv˘mi zcela amatérsk˘mi
v˘kony. A hlavnû díky tomu, Ïe jsem si
vybral právû tyto sporty. S hokejem uÏ je
sice z nejednoho dÛvodu dávno utrum,
ale tenis mû snad je‰tû pár let bude tû‰it.
A to nejen jako diváka dne‰ních
profesionálních utkání, podívané vysoké
úrovnû, ale i snaÏivce na kurtû.

A díky dne‰ním internetov˘m
moÏnostem jsem se dozvûdûl, Ïe V.
Zábrodsk˘ dbal na Ïivotosprávu, nekoufiil,
nepil a kaÏd˘ den snûdl dvû jablka. Tedy
Ïivotospráva ponûkud odli‰ná od mojí a
tu je vysvûtlení, proã jsem se do
tenisov˘ch a hokejov˘ch análÛ nijak
v˘znamnû nezapsal...
Snad je‰tû pro úplnost, tedy ponûkud

osobní maliãkost: dne‰ní hokejová Sparta
pro‰la nûkolika názvy v padesát˘ch
letech. Jedním z nich byl Spartak Bratrství.
V té dobû V. Zábrodsk˘ obãas se objevil
v kanceláfii podniku, svého vlastnû
zamûstnavatele, kde v tom ãase pracoval
i mÛj otec. A tak se stalo jednoho dne,
kdy jsem v kanceláfií otce nav‰tívil, Ïe mi,
ãtrnáctiletému ãi patnáctiletému
obdivovateli on sám, tento hokejov˘ a
tenisov˘ mistr Vova Zábrodsk˘, podal
ruku. Pfiekvapilo mû, jak ta ruka byla
pfiíjemná a mûkká a byl jsem v sedmém
nebi.

Vladimír Cícha - Vancouver
***
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ztluãeni pfii ãeské demonstraci):
Bûhem dvou let ve sluÏbû mé zemi v

Torontu jako vedoucí âeského
generálního konzulátu jsem v sobû
vypûstoval respekt ke kanadsk˘m
novináfiÛm. Tím víc mne pfiekvapil vá‰
ãlánek  ve vûci, kterou jsem podrobnû
sledoval.
âlánek je vÏdycky ‘‰Èavnatûj‰í’, jestliÏe

se pouÏijí argumenty pouze jedné strany
- vykreslí situaci v ãerném a bílém místo
v odstínech ‰edi. Ov‰em - zlat˘m
pravidlem je pouÏívat fakta pfiesnû.
To je dÛvod, proã protestuji proti Va‰emu

ãlánku, zaloÏeném na informaci, Ïe
demonstrace v ãeském mûstû Litvínov
‘skonãila tím, Ïe Romové byli zbiti a
zkrvaveni’.
Po dÛkladném prÛzkumu v‰ech zdrojÛ -

media, NGOs a svûdkÛ - Ïádn˘ ani v
nejmen‰ím nenaznaãoval, Ïe by Romové
byli v blízkosti bitky, o tom, Ïe by byli
napadeni vÛbec nemluvû.
Kdo byl ‘zbit a zkrvaven’ a o‰etfiován

pro zranûní bylo sedm radikálÛ a sedm
policistÛ. Zdá se, Ïe nikoho nezajímá,
kdyÏ policie odvede dobrou práci.
Mezi reakcemi, které Star neuvefiejnil,

byla i moje. âesk˘ pfieklad textu:
Vûfiím, Ïe kvalitû a správnosti ãlánku

Lesley Taylorové by hodnû prospûlo,
kdyby si autorka ovûfiila fakta a vûnovala
vût‰í pozornost detailu. Za prvé, kfiestní
jméno ãeské ministrynû Stehlíkové není
Jamila, ale DÏamila. Za druhé,
demonstrace v Janovû a Litvínovû byla
organizována hlavnû ‘Dûlnickou stranou’,
aãkoliv ãlenové ‘Národní strany’ i jin˘ch
skupin se rovnûÏ zúãastnili. Za tfietí - a to
je daleko nejdÛleÏitûj‰í - nebyli to Romové,
kdo byl zbit a zkrvaven (‘policie

nepfiipustila stfietnutí extremistÛ s
obyvateli obytného komplexu a tak splnila
slova ministra vnitra o tvrdém zásahu v
pfiípadû poru‰ení zákona’, prohlásila pro
âTK Jitka Kokyová z janovské romské
organizace).
Kdo byl zbit a zkrvaven byli

demonstranti. Byli zbiti a zkrvaveni policií
(1300 muÏÛ), chránící Romy.
Îivot je i tak dost zmotan˘ bez

tendenãních novinov˘ch zpráv.
Dodateãnû jsem se dozvûdûl, Ïe bylo

zranûno a o‰etfieno sedm policistÛ a sedm
demonstrantÛ.  Josef âermák
A jak byli spokojeni Romové s náv‰tûvou

paní ministrynû. Ladislav Hlaváã, kter˘
byl setkání pfiítomen to okomentoval
slovy: „Chvíli jsme chodili jako pes kolem
horké ka‰e, pak nám paní ministrynû
namazala med kolem pusy a my jsme
ode‰li.“ TakÏe reakce RomÛ byla
skuteãnû rozpaãitá.
***
A nakonec se vraÈme k tomu, co snad

mûlo b˘t v úvodu. K rozhovoru, kter˘
nám paní ministrynû poskytla na
konzulátu:
ABE: Proã právû Strana zelen˘ch má

toto ministerské kfieslo zab˘vající se
lidsk˘mi právy?
DS: Hlavní priority Zelen˘ch na celém

svûtû jsou Ïivotní prostfiedí a otázka
lidsk˘ch práv. Je tedy logické, Ïe nám
pfiipadla ministerská kfiesla Ïivotního
prostfiedí a resort lidsk˘ch práv. K tomu
jsme je‰tû dostali ministerstvo ‰kolství a
zahraniãí.
ABE: Vidíte pokrok v otázce lidsk˘ch

práv?
DS: Pokrok beze sporu je. To je vidût na

problémech a tématech, která se fie‰ila
poãátkem devadesát˘ch let a dnes.

Spoleãnost jaksi vyzrává. Demokracie
vede k vy‰‰ímu standartu lidsk˘ch práv.
Navíc jsme ãleny EU a musíme pfiijmout
antidiskriminaãní zákon, kter˘ teì leÏí ve
snûmovnû. Nûkde v‰ak tento pokrok není
velk˘, napfiíklad zÛstává zde problematika
od‰kodnûní pronásledovan˘ch
komunistick˘m reÏimem. Dal‰ím
problémem je naopak existence KSâM,
která má ve svém programu tfiídní boj a
tfiídní nesná‰enlivost. V zásadních vûcech
jsme za vodou, jsme standardní
evropskou zemí, ale ãeká nás historická
reflexe.
ABE: Jak se podepsal minul˘ reÏim

na dne‰ních Romech?
DS: Komunisté zaãali likvidací tradiãních

hodnot romského etnika. Pokus nahradit
je komunistick˘mi ideály byl naprosto
scestn˘ a vedl k hodnotovému vakuu.
Sametová revoluce pak tento hendikep
nedokázala odstranit. Romové masivnû
ztráceli zamûstnání. ÚroveÀ vzdûlání
RomÛ je nízká. Teì hledáme cestu, jak je
vrátit zpût do spoleãnosti, aby dosáhli
zamûstnání, vzdûlání, dobré bydlení.
Problém v‰ak zaãal uÏ v dfiívûj‰ích
zákonech jako byl zákon proti koãování
ãi v dobû Protektorátu, kdy ve‰kerá
populace ãesk˘ch RomÛ byla vyhlazena.
ABE: Otázka lidsk˘ch práv se t˘ká

také politick˘ch vûzÀÛ. Jejich bachafii
mají dnes vy‰‰í penze neÏ vûzni. Firma
Preciosa, která má dnes znaãn˘
majetek nikdy nebyla pfiinucena vrátit
vûzÀÛm, ktefií zde pracovali v
nelidsk˘ch podmínkách alespoÀ ãást
mzdy, kterou by si zaslouÏili. Pfii tom
se vûzÀové nesmûli ani um˘t od
skelného prachu. Jeden vûzeÀ vydûlal
za rok aÏ milion korun, ale dostával
dvû stû korun kapesného mûsíãnû v
tehdej‰í mûnû. V Nûmecku musely
firmy, které za války tûÏily z otrocké
práce vûzÀÛ jim po válce zaplatit
od‰kodné. V âechách se stát podílel
na rehabilitacích, ale nikoliv soukromé
firmy?
DS: Soukrom˘m firmám se to nafiídit

nedá. V tomto ohledu jsem pesimistkou a
nic by nezmûnil ani etick˘ imperativ. O
této otázce budu mluvit se zmocnûncem
pro lidská práva panem inÏen˘rem Janem
Litomisk˘m, kter˘ byl vûznûn v
komunistick˘ch Ïaláfiích a touto
problematikou se zab˘vá a je známo, Ïe
stále jsou skupiny, které od‰kodnûny
nebyly.
ABE: KdyÏ tu byl ministersk˘

pfiedseda Topolánek, ptal jsem se ho,
jestli âeská republika po kanadském
vzoru nechce zmírnit imigraãní
politiku. Odpovûdûl, Ïe nechce. âekání
na patfiiãné razítko pfied cizineckou
policií je mnohdy poniÏující…
DS: Musíme se dívat na jednotlivé

problémy. Zámûrem vlády není nûkoho
‰ikanovat. Je za tím drastick˘ nedostatek
úfiedníkÛ, kter˘ odpovídá celkovému
odlivu lidí od policie. Tyto hlasy se ozvaly
ve vládû a nikdo není ‰Èastn˘ z této
situace. SnaÏíme se zv˘‰it poãet úfiedníkÛ
a míst, kde by se formality mohly vyfiídit.
K tomu má napomoci i systém zelen˘ch
karet pro cizince.
ABE: Má SZ ‰anci obhájit pozici v

parlamentu? Krajské volby tomu
nenasvûdãují…
DS: Sociální demokracie polarizovala

volby jako referendum k celostátním
problémÛm, na které nemají krajská
zastupitelstva sebemen‰í vliv. Tato
polarizace zmobilizovala voliãe, aby ‰li
volit, ale zároveÀ vyeliminovala malé

strany. TakÏe Zelení neuspûli, protoÏe
mluvili o ãisté vodû, ãistém vzduchu a
kvalitní dopravû. Lidi ‰li volit, protoÏe byli
na‰tvaní tfiicetikorunov˘m poplatkem u
lékafie. Skuteãnou zkou‰kou budou volby
do Evropského parlamentu.
ABE: Jste pro pûtiprocentní hranici?
DS: Ano, sniÏovat preferenãní hranici

jen proto, Ïe bychom nepro‰li by bylo
sniÏování laÈky. Tím se zamezí tomu, aby
v parlamentu sedûli extremisté jako
Dûlnická strana.
ABE: Byla by ménû nebezpeãná neÏ

kdyÏ pfiekroãí pûtiprocentní hranici a
pak tam bude sedût…
DS: Bude zakázaná, tak tam nebude

sedût, bavíme se o niãem. Ale mohla by
tam sedût strana, která stojí na nûjakém
populistickém heslu. MoÏná je to téma
pro diskusi, ale já jsem v tom
konzervativní. Nejsem zastáncem zmûny
ústavních zákonÛ. Jsem pro to, aby se
zákon zmûnil proporcionálnûji pro men‰í
strany, které pfiekroãí tuto hranici. Jsem
pro koaliãní vládnutí, které zachovává
pluralitu.
ABE: Mûla jste moÏnost se setkat s

nûk˘m z kanadské Green Party?
DS: Ne, ale je dÛleÏité navazovat

kontakty po celém svûtû, protoÏe ná‰
pfiedseda Martin Bursík povede jednání
t˘kající se Ïivotního prostfiedí, jelikoÏ âR
bude pfiedsedat v pfií‰tím roce EU. Bude
tedy kormidlovat evropskou
environmentální loì a tím zpûtnû bude
moci ovlivnit i Ïebfiíãek hodnot lidí u nás,
protoÏe jsme vyhranûnou stranou s
prioritou ochrany Ïivotního prostfiedí.
Pfiiznám se, Ïe s paní ministryní tfieba

ohlednû pûtiprocentní hranice
nesouhlasím. Pokud by sedûl v
parlamentu nûkdo, kdo zastupuje Romy
asi by to byl krok k nápravû. RovnûÏ
nesouhlasím s názorem, Ïe se nûco vyfie‰í
zákazem politick˘ch stran. V˘sledkem
je, Ïe extremisté pfiestanou b˘t ménû
ãitelní a objeví se ve velk˘ch stranách,
kde dostanou legalitu. Co mne dûsí, je
tichá podpora vefiejnosti tûmto stranám.
Proã se neozvou církve, rÛzná obãanská
sdruÏení? A tak zÛstane asi jedinou, nebo
jednou z mála, symbolická akce fotbalistÛ
proti rasismu pfied utkáním Mladá
Boleslav-Slavia, kde v obou muÏstvech
hrají i hráãi tmavé pleti.

Ale‰ Bfiezina
***

Otázky zodpovûzené a nezodpovûzené pfii náv‰tûvû
paní ministrynû DÏamily Stehlíkové

Pokračování ze str. 1
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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.22.satellite1-416.com

www.22.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***

Gambrinus liga
Slavia pfiezimuje na ãele ligy se
‰estibodov˘m náskokem. Pfii tom vedení
mohlo b˘t je‰tû vût‰í, ale v 16. kole hrála
v Pfiíbrami pouze 0:0, kdyÏ Necid
nepromûnil penaltu.
15. kolo: Jablonec-Sparta 1:0, Mladá
Boleslav-Bohemians 1:0, Sigma
Olomouc-Baník Ostrava 2:1, Kladno-
Viktoria PlzeÀ 1:0, Brno-Tescoma Zlín
3:0, Viktoria ÎiÏkov-Pfiíbram 2:0, âeské

Tabuºka po 18. kole
1. Slovan 18 12 4 2 39:12 40
2. Îilina 18 11 3 4 34:12 36
3. Trnava 18 9 6 3 26:18 33
4. Ko‰ice 18 7 6 5 27:25 27
5. D. Streda 18 7 6 5 22:21 27
6. RuÏomberok 18 6 7 5 25:20 25
7. Pre‰ov 18 6 5 7 19:28 23
8. B. Bystrica 18 5 5 8 15:18 20
9. Dubnica 18 5 4 9 23:26 19
10. PetrÏalka 18 4 6 8 23:29 18
11. Nitra 18 4 3 11 15:34 15
12. Zl. Moravce 18 2 5 11 9:34 11

Slovenská hokejová extraliga
21. kolo: KeÏmarok-Zvolen 4:1, Trenãín-HK
Orange 20 3:2 sn., Slovan-Skalica 6:1, Ko‰ice-
Lipt. Mikulá‰ 3:5, Martin-Poprad 5:1, Ban.
Bystrica-Îilina 4:2.
22. kolo: Poprad-Ko‰ice 3:2, Îilina-Martin
4:3 sn., Lipt. Mikulá‰-Slovan 2:3 sn., Skalica-
Trenãín 3:2 sn., HK Orange 20-KeÏmarok 3:2
sn., Zvolen-Nitra 4:2.

Tabuºka slovenskej extraligy
1. Ko‰ice 31 126:68 68
2. L. Mikulá‰ 29 102:77 60
3. Martin 29 100:80 55
4. Slovan 29 105:77 53
5. Bystrica 30 108:87 52
6. Zvolen 29 97:82 51
7. Skalica 29 98:89 49
8. Trenãín 29 74:70 46
9. Nitra 29 77:106 35
10. Îilina 29 82:100 33
11. Poprad 29 61:85 31
12. KeÏmarok 29 71:125 16
13. HK ORANGE 23

33. kolo: Îilina-Zvolen 5:4 po predl., Ban.
Bystrica-Poprad 4:2, Martin-Lipt. Mikulá‰ 7:4,
Ko‰ice-Skalica 7:2, Slovan-Nitra 4:2, Trenãín-
KeÏmarok 4:2
23. kolo: Nitra-HK Orange 20 4:3, KeÏmarok-
Skalica 2:6, Trenãín-Lipt. Mikulá‰ 0:4, Slovan-
Poprad 2:5, Ko‰ice-Îilina 7:1, Martin-Ban.
Bystrica 5:0.
24. kolo: Ban. Bystrica-Ko‰ice 5:1, Îilina-
Slovan 2:3 sn., Poprad-Trenãín 1:3, Lipt.
Mikulá‰-KeÏmarok 2:0, Skalica-Nitra 7:1, HK
Orange 20-Zvolen 1:2.

Tabulka 02 ligy
1. Litvínov 28 90:76 53
2. Vítkovice 28 78:66 51
3. PlzeÀ 28 94:81 45
4. Slavia 27 77:72 45
5. Sparta 28 75:72 45
6. Pardubice 28 89:82 44
7. Tfiinec 29 98:97 43
8. K. Vary 30 79:81 43
9. Zlín 28 74:83 72
10. Liberec 29 77:88 40
11. Kladno 28 68:74 39
12. Znojmo 28 69:79 37
13. Boleslav 28 65:71 32
14. Budûjovice 27 68:79 32

Hokejová O2 liga
24. kolo: Karlovy Vary-Sparta 2:1 pp.,
Tfiinec-Slavia 3:2 sn., Zlín-Pardubice 1:5,
Litvínov-Liberec 1:2, PlzeÀ-Znojmo 3:4 sn.,
Mladá Boleslav-Budûjovice 2:4.
25. kolo: Budûjovice-Karlovy Vary 3:2 sn.,
Sparta-Vítkovice 4:1, Tfiinec-PlzeÀ 4:3,
Pardubice-Litvínov 0:3, Kladno-Slavia 2:1,
Znojmo Liberec 4:3, Mladá Boleslav Zlín
7:2.
26. kolo: Vítkovice-Tfiinec 3:2 sn., Zlín-
Sparta 5:4 pp., Litvínov-Kladno 4:0, PlzeÀ-
Pardubice 3:2, Karlovy Vary-Mladá Boleslav
3:2 pp., Slavia-Znojmo 2:3 sn., Liberec-
Budûjovice 3:2.
27. kolo: Znojmo-Tfiinec 2:3 sn., Vítkovice-
Mladá Boleslav 1:3, PlzeÀ-Zlín 1:2 pp.,
Litvínov-Sparta 4:1, Karlovy Vary-Pardubice
6:1, Liberec-Kladno 4:1, Slavia-Budûjovice
odloÏeno.
28. kolo: Tfiinec-Litvínov 6:4, Pardubice-
Slavia 4:3, Budûjovice-Vítkovice 1:0, Sparta-
Liberec 2:0, Zlín-Karlovy Vary 5:0, Kladno-
Znojmo 3:1, Mladá Boleslav-PlzeÀ 1:2.

***Slovenská CorgoÀ liga
17. kolo: MFK RuÏomberok-FC ViOn
Zl.Moravce 1:0, Spartak Trnava-FC Nitra 3:1,
MFK Ko‰ice-Artmedia 1:2, Banská Bystrica-
Dunajská Streda 0:0, Slovan Bratislava-M·K
Îilina 2:0, FK ZTS Dubnica-Tatran Pre‰ov
0:0.
18. kolo: Artmedia-MFK RuÏomberok 2:2,
Dunajská Streda-FK ZTS Dubnica 1:0, FC
ViOn Zl.Moravce-Banská Bystrica 1:5, Tatran
Pre‰ov-Spartak Trnava 0:0, FC Nitra-Slovan
Bratislava 0:1, M·K Îilina-MFK Ko‰ice 2:1.

Tabulka po podzimu
1. Slavia 16 11 4 1 37:11 37
2. Boleslav 16 9 4 3 23:16 31
3. Ostrava 16 9 3 4 30:16 30
4. Sparta 16 8 3 5 27:17 27
5. Liberec 16 7 5 4 21:17 26
6. Olomouc 16 7 5 4 21:21 26
7. PlzeÀ 16 5 7 4 23:19 22
8. Teplice 16 6 4 6 17:14 22
9. Jablonec 16 6 4 6 16:20 22
10. Brno 16 5 5 6 17:16 20
11. Bohemians 16 6 1 9 23:29 19
12. Pfiíbram 16 5 3 8 17:21 18
13. Budûjovice 16 3 9 4 14:22 18
14. Kladno 16 3 4 9 9:27 13
15. ÎiÏkov 16 3 2 11 16:26 11
16. Zlín 16 2 3 11 8:27 9

Budûjovice-Slovan Liberec 2:0, Slavia-
Teplice 3:1.
16. kolo: Baník Ostrava-Jablonec 3:1,
Tescoma Zlín Mladá Boleslav 0:2, Viktoria
PlzeÀ-Sigma Olomouc 4:0,Sparta Kladno
5:0, Slovan Liberec-Brno 0:0, Teplice-
Viktoria ÎiÏkov 2:0, Bohemians-âeské
Budûjovice 2:0, Pfiíbram-Slavia 0:0.

Panenka slaví ‰edesátku
PRAHA-právo/ctk- Antonín Panenka,
autor nezapomenutelného bûle-
hradského penaltového „dloubáku“,
kter˘m vstoupil do historie, oslaví 2.
prosince ‰edesátiny.
Nejslavnûj‰í „klokan“ a fotbalov˘ mistr
Evropy z roku 1976 dal tímto zpÛsobem
více neÏ 30 gólÛ a jeho oblouãek
okopírovala fiada slavn˘ch hráãÛ,
napfiíklad Zidane, Pirlo ãi Henry. „Stfielec
se musí rychle rozbûhnout, tím vydûsí
gólmana, jenÏ ãeká ránu, a proto se vrhá
k tyãi. Pak uÏ staãí balón podseknout a
kochat se jeho letem do sítû,“ fiekl
Panenka. Narodil se 2. prosince 1948 na
pomezí Vinohrad a Vr‰ovic, kde dodnes
Ïije. S míãem si velmi brzy porozumûl a
v devíti letech se ocitl ve vr‰ovickém
„dolíãku“. V 33 letech se doãkal
zahraniãního angaÏmá: poté, co
nashromáÏdil tehdy platné podmínky
svazu, si vybral Rapid VídeÀ. V Rakousku
nastfiílel 77 gólÛ, dvakrát se stal mistrem
zemû.
S vrcholov˘m sportem se rozlouãil v roce
1985, po revoluci provozoval dva roky
cukrárnu, pak jej ale opût pfiitáhl fotbal.
Nyní je prezidentem druholigov˘ch
Bohemians 1905 a pfiedsedou Nadace
fotbalov˘ch internacionálÛ. Letos mu
prezident Václav Klaus udûlil medaili Za
zásluhy I. stupnû.

***
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NHL
Chicago vyhrálo ztracen˘ zápas
Toronto-Chicago 4:5 (1:0, 3:2, 0:2, 0:1)

KdyÏ v polovinû utkání Dominic Moore zv˘‰il na 3:0 pro domácí
Maple Leafs, a to pfied tím je‰tû v závûru první tfietiny nedal Stajan
trestné stfiílení, nikdo netu‰il, Ïe by toront‰tí i takto rozehranou partii
mohli ztratit. Útûchou jim mÛÏe b˘t jeden bod za remízu v normálním
ãase. Úvodní branku Maple Leafs dal Pavel Kubina a pfii druhé
brance Stajana asistoval Tomá‰ Kaberle. JenÏe bûhem tfií minut
Patrick Sharp dokázal sníÏit na rozdíl jediné branky. KdyÏ Ponikarovsk˘
zv˘‰il v 38. minutû na 4:2, zdálo se, Ïe Maple Leafs mají v‰e pod
kontrolou. Av‰ak hned v úvodu závûreãné tfietiny Kane sníÏil a sedm
a pÛl minuty pfied koncem normálního ãasu Eager vyrovnal a zaãínalo
se od zaãátku. Do konce normálního ãasu se jiÏ nic nevyfie‰ilo, ale
hned po prvním stfiídání pfii hfie ãtyfi proti ãtyfiem uvolnil Martin Havlát
Keitha a Bolland jiÏ nezaváhal. Martin Havlát byl po zápase nad míru
spokojen:
MH: Je to skvûlé vítûzství a skvûl˘ zájezd. Ze tfií zápasÛ pln˘ poãet

bodÛ. Bojovali jsme aÏ do konce. Bylo dÛleÏité, Ïe nám zachytal
v˘bornû brankáfi Chabibulin.
ABE: Jaká je atmosféra v Chicagu?
MH: Je nejlep‰í za poslední dva roky, koneãnû se vyhrává. Nálada

je lep‰í a pozitivnûj‰í.
ABE: Dá se porovnat situace v Ottawû a v Chicagu?
MH: TûÏko se to srovnávat. Tady je mlad˘ t˘m.
ABE: O koho se Chicago opírá?
MH: Máme hodnû ‰ikovn˘ch hráãÛ. Je to druh˘ nejmlad‰í t˘m v lize.
ABE: Pfied tím jste hrál ve V˘chodní konferenci, teì v Západní,

dá se to porovnat?
MH: MoÏná na Západû je prvních osm t˘mÛ silnûj‰ích.

ABE: Jaké jsou vzpomínky na Ottawu?
MH: Urãitû krásné. Zaãínal jsem tam, dostal jsem tam svou první

‰anci v NHL. Jsem za to velmi vdûãn˘. Tûch pût, ‰est rokÛ bylo
skvûl˘ch. Budu na to rád vzpomínat.
ABE: Pocházíte z Mladé Boleslavi, sledujete ji v lize?
MH: Narodil jsem se tam, ale cel˘ Ïivot jsem strávil v Brnû, takÏe

sleduji Kometu, jak se jí dafií a jak spousta lidí chodí na hokej. Chtûl
bych, aby tam byla extraliga.
ABE: Zápasy originálních ‰esti t˘mÛ NHL odli‰ují se nûjak od

ostatních?
MH: Ano, obzvlá‰tû zde v  Torontu je to zajímavé, ale nejezdíme

sem teì ãasto a proto jsme rádi, Ïe jsme to otoãili.
ABE: Prvním hráãem z âeskoslovenska v NHL byl Slovák Stan

Mikita, pamatuje si ho je‰tû nûkdo?
MH: Pohybuje se stále kolem t˘mu. Je to jedno z nejvût‰ích jmen.

Párkrát jsme prohodili pár slov, je to skvûl˘ ãlovûk.
ABE: Jak jste spolu mluvili, protoÏe on hovofií celkem slu‰nû

slovensky?
MH: My jsme dali pfiednost angliãtinû.
Ale‰ Bfiezina

***

Ondfiej Pavelec - jeden
z nejmlad‰ích brankáfiÛ v NHL

Toronto-Atlanta 3:6 (0:1, 1:3, 2:2)
Jedin˘m pozitivním okamÏikem pro Maple Leafs byla 28. minuta, kdy
nová posila, která pfii‰la do Toronta Lee Stempniak zaznamenala
svou první asistenci v dresu Maple Leafs, jinak utkání bylo prÛmûrné
úrovnû. Nedafiilo se moc ani jednaãtyfiicetiletému populárnímu brankáfii
Curtisu Josephovi, kter˘ inkasoval ‰est branek. Podstatnû byl na tom
lépe na druhé stranû ·véd Johan Hedberg. Tentokrát jsme v‰ak
poÏádali o rozhovor jeho náhradníka jednadvacetiletého brankáfie
Ondfieje Pavelce.
ABE: Jaká je nálada v muÏstvu?
OP: Po vítûzném zápase urãitû dobrá. Ale my jsme poslední tfii

zápasy prohráli, takÏe se musíme pofiád drÏet pfii zemi. Vyhrávat, co
nejvíce zápasÛ. V˘kony nejsou takové, jaké by mûly b˘t.
ABE: VraÈme se k sobotnímu utkání, kdy jste prohráli s

Columbusem 0:2, inkasoval jste pouze jednu branku, ale v‰echny
agentury Vás chválily…
OP: Nehráli jsme dobfie, takÏe s tím nemohu b˘t spokojen˘, ale ten

zápas se mi povedl. MuÏstvo si vzalo z tohoto utkání ponauãení a
dnes byl v˘sledek jin˘.
ABE: Úspû‰nost 91,3 %, coÏ je skvûlé. Dá se nûco usuzovat z

této statistiky?
OP: Je za tím práce celého muÏstva. Kromû toho posledního zápasu

podávali obránci dobr˘ v˘kon a i útoãníci jim pomáhali. Po pûti
zápasech je v‰ak hroznû brzy mluvit o statistikách. Osobnû na nû
moc nekoukám, ale tû‰í mû, Ïe se procento úspû‰nosti vyhouplo
pfies devadesát procent.
ABE: Na zaãátku trojka, v tuto chvíli boj o místo v muÏstvu, jaká

je ‰ance, Ïe zÛstanete?
OP: Pokud mám hovofiit sám za sebe, tak je nulová. Maximálnû

deset procent, protoÏe jedniãka Kari Lehtonen je zranûn˘, je‰tû
nezaãal bruslit a nechodí na led. Do té doby neÏ se vrátí zÛstanu snad
v muÏstvu. Pak se uvidí. Spí‰ je to otázka pro trenéry.
ABE: Statistiky na farmû jsou vynikající v Chicagu máte dva

bezgólové v˘sledky, PrÛmûr na zápas 1,54 branky a úspû‰nost
94,7 %. Jak˘ je rozdíl pro brankáfie mezi NHL a farmou?
OP: Pro mne jako pro brankáfie není ten rozdíl nijak velk˘. VÏdycky

musím chytit puk. Vût‰í rozdíl je pro hráãe v poli. Hlavní rozdíl je v tom,
Ïe kdyÏ se udûlá chyba v NHL tak je to témûfi na sto procent gól,
zatímco na farmû jsou hráãi zbrklí, nejsou technicky vyspûlí a nûkdy
nedokáÏí tu chybu vyuÏít.
ABE: Tomá‰ Vokoun mi jednou fiekl, Ïe chytání je legraãní

záleÏitost, Ïe mnohdy jde do zápasu naprosto v pohodû a pak
mu zápas nevyjde, zatímco jindy se necítí ve své kÛÏi a pfiesto
zápas vyjde. Máte tyhle pocity také?
OP: Tyhle pocity má kaÏd˘ brankáfi, ale já se tím nechci zab˘vat.

Vût‰inou v‰ak, kdyÏ se necítím ve formû, tak ten zápas dopadne
‰patnû. Mám to trochu obrácenû. Pocit pfied zápasem hraje urãitou
roli, ale ne nijak velkou.
ABE: Pfiipravujete se na jednotlivá utkání? Rozebírá s vámi

nûkdo, jak útoãníci stfiílejí?
OP: Pfied kaÏd˘m utkáním to probíráme s trenérem brankáfiÛ a s

druh˘m brankáfiem. Trenér nám fiíká, co kter˘ útoãník dûlá. Jestli spí‰
stfiílí nebo nahrává, jak hraje pfii pfiesilovce, jak v oslabení.
ABE: Pomáhá to?
OP: Ano, kdyÏ se soustfiedíte na nûkterého hráãe, pak tam mÛÏete

b˘t o setinu vtefiiny dfiíve a zachráníte gól.
ABE: Do jaké míry má na brankáfie vliv únava, poãet odehran˘ch

zápasÛ?
OP: ZáleÏí na tom, jak se dafií. KdyÏ se dafií, pak není Ïádná únava

a tû‰íte se na dal‰í zápas. Pak byste chtûl hrát kaÏd˘ den, ale kdyÏ
se prohrává, tak jste vdûãn˘ za kaÏd˘ voln˘ den a ta únava mizí
pomaleji. ZáleÏí v‰ak také na letní pfiípravû. KdyÏ se pfiipravíte, tak by
vám únava v sezónû nemûla dûlat problém.
ABE: Jste v NHL druh˘m rokem dá se leto‰ní sezóna porovnat

s tou loÀskou?
OP: Moc jsme toho zatím neodehrál, takÏe na porovnání je pfiíli‰

brzy. Rozdíl je pfiece jen ve zku‰enostech, vloni byla maximální
nervozita. Letos jsem klidnûj‰í, pokud dostanu gól, snaÏím se na to
nemyslet.
ABE: Dnes v torontské brance byl jednaãtyfiicetilet˘ Curtis

Joseph, v ãem je v˘hoda star‰ích brankáfiÛ?
OP: Star‰í brankáfii mají nûco odchytáno a mají právû ty zku‰enosti,

coÏ dûlá stra‰nû moc. Od maliãka jsem ho znal z televize, dnes to
nebyla jeho chyba, Ïe Toronto prohrálo. Pro ligu je to hroznû dobfie,
kdyÏ chytají star‰í brankáfii a my mladí se máme od nich, co uãit.
ABE: Kdo byl va‰im vzorem?
OP: Pro mne to byl Martin Brodeur z New Jersey, ten si drÏí stabilní

v˘konnost uÏ patnáct let. Dokázal nûkolikrát vyhrát Stanley Cup i
World Cup. Toho se snaÏím sledovat, ale nekopíruji ho.

ABE: Kter˘ z brankáfiÛ má nejvíc neortodoxní styl?
OP: Dominik Ha‰ek, jak ten dokáÏe chytat puky to je nûco

neskuteãného. ·koda, Ïe uÏ nechytá, protoÏe bylo pofiád moÏné se
na nûco dívat.

***

Burkovo první vítûzství
Toronto-Philadelphia 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

V  sobotu odpoledne bylo oficiálnû oznámeno to, co si cvrlikali
prokfiehlí vrabci po torontsk˘ch stfiechách: Brian Burke se stal nov˘m
prezidentem a generálním manaÏérem muÏstva Toronto Maple
Leafs. Tfiiapadesátilet˘ Burke se tak stal tfiináct˘m generálním
manaÏérem jednoho z nejslavnûj‰ích klubÛ v NHL. Jeho úspûchy
jsou hlavnû spojeny s muÏstvem Anaheim Mighty Ducks s kter˘m
získal v roce 2007 Stanley Cup a dvakrát dosáhl toho, Ïe muÏstvo
získalo bûhem jedné sezóny pfies sto bodÛ. Dal‰í úspûchy jsou
spojeny s muÏstvem Vancouver Canucks v letech 1998-2004, kdy
do‰lo bûhem ãtyfi po sobû jdoucích sezón 1999-2003 kaÏd˘m rokem
k zlep‰ení. Atmosféra v kuloárech se projevila i na ledû. Nov˘ hráã
v dresu Toronta Maple Leafs Lee Stempniak zahájil v 15. minutû
skóre. Flyers staãili je‰tû odpovûdût Richardsem za 35 vtefiin, ale
bylo vidût, Ïe Maple Leafs kontrolují hru. Na branky Antropova a
Moora odpovûdûl opût Richards v oslabení, kdy v‰ak byla ponechána
Philadelphii v˘hoda. V závûreãné tfietinû to byl Pavel Kubina kter˘ od
modré ãáry upravil na koneãn˘ch 4:2. Zde je nûkolik jeho postfiehÛ:

PK: KaÏd˘ zápas je teì dÛleÏit˘. Byli jsme lep‰ím muÏstvem a to
rozhodlo. Hlavnû rozhodl hlad po vítûzství a brankáfi Vesa Toskala
byl dnes vynikající. Bylo dÛleÏité, Ïe jsme dali první gól. Hrubkou byla
branka v oslabení v závûru druhé tfietiny. To by se stávat nemûlo. V
tfietí tfietinû jsme se vrátili do hry a díky tomu jsme zvítûzili o dvû
branky.

ABE: V utkání byla dÛleÏitá ãtvrtá branka, kterou jste vstfielil…
PK: Moji první stfielu zachytili obránci a chtûli vyhodit puk z obranné

tfietiny. Dostal jsem se k puku a vystfielil jsem to smûrem na lapaãku
a na ‰tûstí to tam proletûlo. Biron nevidûl puk, kter˘ se odrazil od
tyãky.

ABE: Toronto má slab‰í závûry utkání, jak moc se vlekly
vtefiiny ke konci?

PK: Nejhor‰í bylo pfieãkat pfiesilovky v závûru. Tam nás hodnû
podrÏel brankáfi Vesa Toskala a díky tomu jsme uhlídali dvoubrankov˘
náskok.

ABE: Pfií‰tí t˘den bude velice nároãn˘ ãtyfii zápasy, z toho tfii
na západním pobfieÏí v ‰esti dnech, jak je taková zátûÏ nároãná
pro jednotlivé hráãe?

PK: To je pro v‰echna muÏstva stejné. V‰ichni musí cestovat.
Jednou jsme to my jindy nûkdo ze Západu pfiiletí k nám. Zítra bude
trénink, pak poletíme pût, ‰est hodin do Los Angeles. V pondûlí je
rozbruslení a veãer hrajeme. (Tento zápas vyhráli Maple Leafs 3:1
pozn. red.)

ABE: Nov˘ generální manaÏér a president Brian Burke, co to
znamená pro muÏstvo?

PK: Otázkou je co bude dûlat. Dnes jsme ukázali, Ïe muÏstvo má
na víc neÏ co jsme pfiedvedli v pfiedchozích dvaadvaceti zápasech.
Nûkteré zápasy jsme prohráli, i kdyÏ jsme vedli.

ABE: JiÏ jste se setkali?
PK: Ano, pfied zápasem jsme s ním mûli asi desetiminutovou

poradu.
ABE: A co fiíkal?
PK: To je mezi námi. Chce, abychom hráli více do tûla, bojovali

jeden za druhého a byli více agresivnûj‰í.
Ale‰ Bfiezina

***
Pohár UEFA

Îilina - Slavia Praha 0:0
Îilina-sme/Pavol Spál-Zostavy: Îilina: D. Perni‰ - Pekarík, ·ourek,
Vomáãka, Leitner - Zd.·trba, Peãalka - Rilke (84. ·tyvar), JeÏ,
Vladaviã - Adauto. Slavia: Vaniak - Krajãík, M. Such˘, Brabec,
Hubáãek - Latka. - M. Jarolím (71. Janda), Belaid, ·vento (83.
Vole‰ák) - T. Necid, Ivana (89. ·enkefiík). Pred divákmi 8789
rozhodovali Stavrer - Kirovski, Krstevski (v‰etci Mac.), ÎK: ·vento,
Necid Leitner , Krajãík.
UÏ pred zápasom sa v Îiline oslavovalo. Nie v‰ak víÈazstvo, ale
storoãnica futbalu. Pompézne, ohÀostrojom, fanfárami, vlajkami.
Nech˘bali svetlice. Îilina nastúpila s dvoma b˘val˘mi hráãmi Slavie
Adautom a ·ourekom. V zostave Slavie sa objavili v‰etci traja
slovenskí reprezentanti Ivana, Krajãík i ·vento.
Úvod bol opatrn˘, aj keì bojovnosÈ a nasadenie hráãom nech˘bali.
Skóre mohol otvoriÈ po Rilkeho prihrávke ·trba, v dobrej ‰anci v‰ak
zluftoval ako Ïiaãik. Diváci sa viac bavili mexick˘mi vlnami. ·tadión
bol takmer pln˘. Vládla skvelá atmosféra. K˘m prvá tridsaÈminútovka
bola vyrovnaná, v závereãnej ‰tvrÈhodine domáci pridali a mali
navrch. Herná prevaha Îilinãanov v‰ak efekt nepriniesla. V závere
polãasu rozvlnil sieÈ Necid. Pre ofsajd ho v‰ak rozhodca neuznal.
Prv˘ polãas veºa pekného futbalu nepriniesol. Zo Îilinãanov vynikal
najmä r˘chly Pekárik. Úvod druhého polãasu patril opäÈ domácim.
Îilina sa snaÏila, tlak bol v‰ak iba platonick˘ a gólové príleÏitosti
neprichádzali. V 60. minúte sa ·trba koneãne dostal za obranu
Slavie, pred bránu prihral voºnému Adautovi, ktor˘ v‰ak z piatich
krokov nepochopiteºne netrafil. Súperi sa stretli v pohárovom zápase
aj minul˘ rok. Tento duel pripomínal predchádzajúce dva, ktoré sa
skonãili bezgólovou remízou. Îilina v závere zúfalo tlaãila, no
storoãnicu futbalu víÈazstvom neoslávila. Zápas herne neoslnil, aj
keì Îiline snahu nemoÏno uprieÈ. Líder ãeskej ligy Slavia Praha
sklamal, takmer nevystrelil na bránku.
Hlasy trénerov - Du‰an Radolsk˘, Îilina: „MôÏem byÈ spokojn˘ s
v˘bornou hrou, ale nie s v˘sledkom. Kvalita bola na na‰ej strane, no
nedokázali sme ju zuÏitkovaÈ. Veºmi dobre hral Adauto, bojoval,
dostával sa do ‰ancí, no ch˘bal tomu gól. V druhom polãase mal
vyloÏenú príleÏitosÈ, Ïiaº, nepremenil ju. “
Karel Jarolím, Slavia: „V prvom polãase sme boli zalezení, dali sme
súperovi priestor, aj keì tam neboli obzvlá‰È nebezpeãné situácie.
Îilina mala veºa ‰tandardiek, ão je ich silná stránka. ·koda, Ïe
namiesto prihrávky Ivana tesne pred prestávkou v sºubnej situácii
nezakonãoval, mal dostatok ãasu. Remíza je asi zaslúÏená, uvidíme,
ão prinesú ìal‰ie duely.“

***


