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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.

Jifiina Bohdalová oslaví narozeniny v Torontu
Pokud jsou na‰e informace správné, v nedûli 3. kvûtna 2009 oslaví paní Jifiina Bohdalová své narozeniny v Torontu pfii pfiedstavení Lásky paní Katty. Kolikáté to budou
neprozradíme, to není slu‰né, ale fieknûme jen, Ïe nejsou kulaté a Ïe paní Bohdalová nestárne.

Pfiíbûh jejího neslavného návratu se odvíjí jako diskuse, v níÏ diváci hrají roli
nestranného posuzovatele.Tématem Frielovy hry je osamûní, touha po kontaktu a
porozumûní, stáfií, stfiet reality a iluze, jeÏ ãlovûku ãasto pomáhá pfieÏít.
Jifiina Bohdalová vystudovala DAMU a zaãínala po boku Jana Wericha v Divadle

ABC a posléze v Mûstsk˘ch divadlech praÏsk˘ch. Od roku 1967 je ãlenkou Divadla
na Vinohradech. V roce 1985 byla jmenována zaslouÏilou umûlkyní. Hodnû
spolupracuje s televizí, spolu s Vladimírem Dvofiákem uvádûla Televarieté a
úãinkovala v oblíben˘ch scénkách.
Z filmÛ, jeÏ natoãila jmenujme napfi. Ucho (1969), zmínûnou Dámu na kolejích

(1966), Îenu ani kvûtinou neuhodí‰ (1967), Bílá paní (1965), Svûtáci (1969),
Hvûzda zvaná Pelynûk (1964), Pûniãka a Paraplíãko (1970), Îeny v ofsajdu (1971),
Buldoci a tfie‰nû (1981), Smích se lepí na paty (1986),  Nesmrtelná teta (1993), Fany
(1995) aj.
Také úãinkovala v seriálech, napfi. MuÏ na radnici (1976),  F. L. Vûk (1971),

Chalupáfii (1975), My v‰ichni ‰kolou povinní (1984), Létající âestmír (1984),
Cirkus Humberto (1988),  Pfiítelkynû z domu smutku (1993), âetnické humoresky
(2000) nebo Poji‰Èovna ‰tûstí (2004-2008).
Je oblíbenou vypravûãkou dûtsk˘ch pohádek a veãerníãkÛ Pohádky ovãí babiãky

(1966), Brouãci (1967), Pohádky z mechu a kapradí (1971, 1999),  Rákosníãek a
hvûzdy (1976). V anketû T˘T˘ b˘vá jiÏ pravidelnû oceÀována jako neojblíbenûj‰í
hereãka.
V roce 1993 dostala âeského lva za hlavní Ïenskou roli ve filmu Nesmrtelná teta

a o dva roky pozdûji za hlavní Ïenskou roli ve filmu Fany.
Nyní tedy díky Novému divadlu, které uvede hru Lásky paní Katty v reÏii Dá‰i

Beláãikové máte moÏnost Jifiinu Bohdalovou vidût opût. NezapomeÀte si objednat
lístky na ãísle: (416) 463-3182.
Zdroje: Wikipedia, Právo 26.2.2004: Radmila Hrdinová.

Pfiipravil Ale‰ Bfiezina
***

KdyÏ jsem lovil v pamûti, kdy jsem ji vidûl poprvé, tak to bylo na bfiehu fieky Orlice
v Hradci Králové o prázdninách v roce 1966. Teì uÏ ale skuteãnû nevím, jestli tam
byla osobnû anebo jestli byla v zastoupení. Nûkdo takov˘ tam byl a pódium bylo tak
daleko a v‰ichni v dálce vypadali jako brabeneãkové. Setkání se odehrálo v Letním
kinû, kam se vyfiítil cel˘ Hradec na premiéru muzikálu Dáma na kolejích. Na tuto
premiéru pfiijel i ‰táb filmafiÛ. Kdosi z nich uvedl, Ïe takhle dopadnou Starci na
chmelu po pár letech manÏelství. To nemûl dûlat. Starci na chmelu byl kultovní film
a vÛbec pfiedstava, Ïe by mohli dopadnout ‰patnû bylo nûco jako rouhání. Jestli tam
byla osobnû nevím, ale dûj filmu si pamatuji i po 43 letech.
Smutn˘ pfiíbûh fiidiãky tramvaje Jifiiny Bohdalové, která z okénka tramvaje spatfií

svého manÏela Radka Brzobohatého, jak na Václaváku líbá krásnou blond˘nku, s
komicky vymy‰len˘m snem o pomstû, kter˘ jí probûhne v hlavû aÏ po smutn˘ závûr,
kdy v slzách usedá opût - a fiekl bych - za volant tramvaje, ale tramvaj nemá volant,
novûj‰í tramvaje nemûly ani kliku. Zkrátka, kdy ãlovûk usedá do nûãeho, co je
neovladatelné a co jezdí jen po kolejích. I ve filmu Jifiina Bohdalová nasedá do
nûãeho, co je neovladatelné.
Druhé setkání bylo po jednadvaceti letech, v kvûtnu 1987. Vezl jsem tehdy Járu

Kohouta z Masaryktownu, kde mûl vystoupení, do stfiedu mûsta, kde pro zmûnu
mûlo Vinohradské divadlo pfiedstavení hry Jifiího Hubaãe Generálka. Po pfiedstavení
jsem chtûl seznámit legendárního herce se slavnou hereãkou. K mému pfiekvapení
nic takového nebylo tfieba. Jifiina Bohdalová dobfie vûdûla, kdo je Jára Kohout. Od
tohoto setkání uplynulo dal‰ích 22 let.
Nyní budeme mít moÏnost ji vidût ve hfie irského dramatika Briana Friela s ãesk˘m

názvem Lásky paní Katty. Hru uvedlo poprvé Vinohradské divadlo v únoru 2004.
Jifiina Bohdalová hrála Katty Cass McGuirovou, jak se Katty v originále jmenuje,
a je to temperamentní Irka, která jako mladá holka utekla z domova do Ameriky a
nyní se po dvaapadesáti letech vrací. TouÏí Ïít v rodinû svého mlad‰ího bratra,
protoÏe rodina a blízcí lidé je to, ãeho se jí v ru‰ném i kru‰ném Ïivotû v americkém
baru nejvíc nedostávalo.
Vpád nekonformní tetiãky ale seriózní rodina neunese a vyjedná jí pobyt v domovû

pro seniory. Zde je Katty obklopena zdánlivû podivínsk˘mi postavami, jeÏ Ïijí svou
pravou i idealizovanou minulostí, ãemuÏ se její realistick˘ naturel stateãnû brání.

I letos je Satellite 1-416
mediálním partnerem

PlzeÀ
19. 4. - 25. 4. 2009

FOTO: Filmová databáze-www.fdb.czJiřina Bohdalová v Dámě na kolejích

Jiřina Bohdalová v představení Lásky paní Katty ve Vinohradském

divadle v roce 2004
FOTO: Milo‰ Schmiedberger - novinky
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 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

Canada

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

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

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

Kalendáfi

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.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:  23.
kvûtna 2009 v 10 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 23. kvûtna na 2009 v
17 hod.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
24. kvûtna 2009 v 11 hod.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
Bude oznámeno.

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

16. 4. 2009 v 19:37
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

7.5. 2009

Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má myslet,

ale pfiedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,

pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.

V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

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

Dûti - kaÏdou sobotu od 15:45 do 18:00 hodin
základní tûlocvik a gymnastika, lyÏování v zimû
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
Prostná, aerobik, posilování

Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
rekreaãní volejbal muÏÛ a Ïen

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

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

SETKÁNÍ PO 60 LETECH
„U.S.A.T. General Leroy Eltinge“ se jmenovala loì námofinictva Spojen˘ch

státÛ, na které pfiiplula v sobotu 23. dubna 1949 do pfiístavu Halifax do té doby
nejvût‰í skupina 113 uprchlíkÛ z komunistického âeskoslovenska do Kanady.

„Setkání po 60 letech“ pfiíslu‰níkÛ této skupiny se uskuteãní v sobotu
9. kvûtna 2009 ve 3. hod. odpoledne, v salonku kostela sv. Václava v Torontu,

496 Gladstone Avenue.
BliÏ‰í informace podá: Jan Waldauf,

411-1369 Bloor Street West,  Toronto, ON M6P 4J4, tel. (416) 535-1413,
e-mail: jwaldauf@sympatico.ca

Recitál Víta MuÏíka
(prvního houslisty Moravské

Filharmonie v Olomouci)

 se koná v nedûli
3. kvûtna v 19 hodin.
 v Markham Theatre

na 171 Town Centre Blvd.
 v Markhamu.

Pfiedplatitelé Nokturen pro pfií‰tí

rok mají koncert zdarma!

 23. 4. (ãt) 19:00
Musíme si pomáhat

Film J. Hfiebejka
University of Ottawa,
Demarais Building,

1150-55 Laurier Avenue East, Ottawa
(moderní budova mezi Nicholas a Waller Street)

***
25.4. (so) 18:00

Jarní ples
V˘chodná Slovak Dancers
Kostol sv. Cyrila a Metoda

5255 Thornwood Dr., Mississauga
***

26.4. (ne) 13:00
Valná hromada MMI

Masaryktown
***

26. 4. (ne) 17:00
Drew Jureãka

Nokturna ve mûstû
Kostel sv. Václava

***
26. 4. (ne) 19:30

Film: Inside Hana’s Suitcase
Nedûle 26. dubna 2009 v 19:30

Theatre D
551 Mount Pleasant Rd.

***
30.4. (ãt) 21:30

INSIDE HANA’S SUITCASE
 Hot Docs

Winter Garden Theatre
***

1.5. (pá) 20:00
2.5. (so) 16:00 a 20:00

3.5. (ne) 16:00
Lásky paní Katty
Jifiina Bohdalová

ReÏie: Dá‰a Beláãiková
Nové divadlo

***
3.5. (ne) 13:30

INSIDE HANA’S SUITCASE
 Hot Docs

Isabel Bader Theatre
***

4.5. (po) 21:45
René

 Hot Docs
Film Heleny Tfie‰tíkové

The Royal Cinema
***

6.5. (st) 15:45
René

 Hot Docs
Film Heleny Tfie‰tíkové

Cumberland 3
***
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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:
18 King Street West, Suite 1203
Toronto, ON M5C 1C4
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
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

Valná hromada Masarykova ústavu
se koná

v nedûli 26. dubna 2009 v 13:00
Registrace v 12:45!

v  Masaryktown Residences
v Community Centre v 3. patfie!!

450 A Scarborogugh Golf Club Rd.
Scarborough, Ontario

Prosím v‰imnûte si zmûny v ãasu a místû konání Valné hromady!

Valná hromada MMI
Loni na podzim jsem si obnovil ãlenství v MMI a poÏádal krajany, pokud mají zájem
na udrÏení této organizace, aby se stali ãleny. Ti, ktefií se ãleny stali, bych nyní prosil,
aby se zúãastnili valné hromady, která se koná 26. dubna na Masaryktownu.
Dozvídám se, Ïe mû nûkdo laskavû navrhl na ãlena fieditelské rady. Dûkuji za poctu,
ale nemohu pfiijmout. I tak se starám o víc vûcí, neÏ bych mûl. Zúãastním se valné
hromady a doufám, Ïe to bude záleÏitost stejnû pûkná, jako kdyÏ stavové volili krále
Jifiíka. Na vidûnou!

Josef âermák
***

Czech films
in Toronto

Thursday April 30, 2009 at
9:30 pm Winter Garden

Cinema
 & Sunday, May 03, 2009 at

1:30 pm Isabel Bader Theatre
INSIDE HANA’S SUITCASE

 Hot Docs Canadian International
Documentary Festival presents Larry
Weinstein documentary based on Karen
Levine’s best-selling book Hana’s
Suitcase.

The story of an incredible journey of
Hana Brady’s suitcase. Larry Weinstein’s
masterful film follows Fumiko Ishioka’s
from the Tokyo Holocaust Museum
search to discover the details of Hana’s
life, which leads to the discovery of her
brother George in Toronto. As small
children they had been incarcerated for
being Jewish after the Nazis invaded
Czechoslovakia in 1939.  The voices of
children from Japan, Canada, and the
Czech Republic telling Hana’s story are
woven around the drama, along with
George’s memories and Fumiko’s quest,
to create a film of astonishing power and
hope.

***

 Monday May 4, 2009 at 9:45
pm - The Royal Cinema

& Wednesday, May 6, 2009 at
3:45 pm Cumberland 3

RENE
Hot Docs Canadian International

Documentary Festival presents
Canadian premiere of Czech director
Helena Tfiestikova’s wonderful
documentary.

Veteran documentarian Helena
Trestikova follows 17-year-old René’s
development from pimple-faced juvie, to
tattooed convict, to published writer in
this incredible document spanning twenty
years of a life lived both inside and outside
Czech prisons and politics.

con
***

âeske filmove veãery
Bûhem ãeského pfiedsednictví Evropské
unie od ledna do ãervna 2009 pfiipravuje
velvyslanectví âeské republiky v Ottawû
pravidelné filmové veãery. VÏdy poslední
t˘den v mûsíci se mÛÏete tû‰it na jeden
ze zajímav˘ch filmÛ z ãeské produkce
posledních let.

V dubnu se mÛÏete tû‰it na film MUSÍME
SI POMÁHAT reÏiséra Jana Hfiebejka,
kter˘ získal v roce 2001 pût âesk˘ch lvÛ
a ve stejném roce byl nominován na
amerického Oskara v kategorii Nejlep‰í
zahraniãní film.

Promítání se uskuteãní ve ãtvrtek 23.
dubna 2009 v 19 hodin v prostorách
University of Ottawa, Demarais Building,
místnost ã. 1150 (pfiízemí), 55 Laurier
Avenue East (moderní budova mezi
Nicholas a Waller Street).

Film je v ãeském znûní s anglick˘mi
titulky, vstup voln˘. Prosíme, rezervujte
si místa na emailu:

ottawa@embassy.mzv.cz
Dramatick˘ pfiíbûh hrdiny proti své vÛli

se odehrává bûhem posledních let druhé
svûtové války na ãeském malomûstû
okupovaném Nûmci.

ManÏelé Josef a Marie âíÏkovi jsou
bezdûtní. Ona po dítûti touÏí, ale manÏel
mít dûti nemÛÏe. Náhoda jim pfiivede do

cesty uprchlého Ïidovského mladíka
Davida, kterému poskytnou ve svém bytû
úkryt. Od tohoto okamÏiku zaãíná
napínav˘ zápas o pfieÏití.

Aby odvedli od svého domu pozornost,
a odvrátili tak hrozbu smrti pro celou ulici,
stále více se manÏelé zaplétají s
reprezentanty moci a zvÛle. Rodinu,
respektive manÏelku Marii, navíc
nav‰tûvuje âechonûmec a kolaborant
Horst Prohaska, kter˘ svou ãastou
pfiítomností zvy‰uje moÏnost Davidova
prozrazení. V tragikomické scénû
opakovaného dvofiení je tento obtíÏn˘
parazit Mariií tvrdû odmítnut, a tak se

rozhodne âíÏkov˘m pomstít.
Film Musíme si pomáhat je ãerná

komedie plná neãekan˘ch zvratÛ, která
vypráví o hrdinech ze soucitu, o slu‰n˘ch
lidech i zrádcích, o síle touhy po Ïivotû i
apatické pasivitû. V‰echny hlavní postavy
si v tomto pfiíbûhu, inspirovaném
skuteãn˘mi událostmi, zachrání z rÛzn˘ch
- ãasto protichÛdn˘ch - pohnutek Ïivot.
Hrdinství i kolaborace, velkorysost i
zbabûlost se pfiekr˘vají, a proto je
nesnadné a nemoÏné vyná‰et
kategorické soudy.

emb
***
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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.

Translations

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Michael Eisner,
RMT, CDT

and

Practitioners of

Toronto

Integrated Mecine Clinic
Provide the Following Medical

Services
Massage Therapy, Manual

Lymphatic Drainage (CDT), Hot
Stone Massage

Naturopatie, hypnotherapie,yoga,
qigong

aromatherapie, chiropraxe,
akupunktura,  reflexologie,

psychoterapie a
programy pro dûti s ADD, ADHD,

postraumaticky stres,
zdravá tûlesná váha, etc.

Nûkteré soukromé poji‰Èovny kryjí
vybrané léãby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.

Tel. 416/823-1165, e-mail
rmt-yyz@integratedmedicine.ca
www.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.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 Stěhování: 1-800-354-9046

Nocturna v mûstû
Drew Jureãka

Nedûle 26. dubna 2009 v 17 hodin.
Hala kostela sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto

Je je‰tû pfiíli‰ mlad˘ (narodil se 26. bfiezna
1964), aby si nûkdo (kromû jeho rodiny) v‰ímal
jeho narozenin, tím ménû je vefiejnû oslavoval.
MÛj problém je, Ïe aÏ se doÏije trochu
zásluÏnûj‰ího vûku, já uÏ tu nebudu. A Robert
si zaslouÏí - za v‰ecko, co dûlá pro na‰i
kulturu i komunitu - aby alespoÀ nûco z toho
bylo zachyceno.
Robert (jeho otec, James William Austin -
znám pod sympatick˘m pfiízviskem “Bunny” -
byl právníkem, kter˘ pracoval v t˘mu státního
zástupce v trestním fiízení proti pozdûji
odsouzenému a poslednímu popravenému
zloãinci v Kanadû) zaãal svoji akademickou
kariéru na Carleton University (B.A.-1987) a
pokraãoval na University of Toronto (M.A.-
1991, Ph.D.- 1998). Jeho doktorská práce?
Od krize ke krizi: Vznik a rozpad Fan Noliho
vize pro Albánii (From Crisis to Crisis: The
Rise and Fall of Fan Noli’s Vision for Albania).
Jeho profesionální Ïivot zaãal (a pokraãuje)
docela zajímavû: reportér v Banské Bystrici
pro Economist Group of Publications (toto
období - nem˘lím-li se, byl tam se svojí paní
Maureen brzy po svatbû - povaÏuje za jedno
z nejkouzelnûj‰ích ve svém Ïivotû a dosud
zná pár slovensk˘ch frází). Uãil základní
zpravodajství na univerzitû v Ko‰icích a
pfiedná‰el na Stfiedisku pro nezávislé
novináfiství v Bratislavû. Byl fieditelem projektÛ
pro Intermedia Survey Institute ve
Washingtonu, dûlal v˘zkum reakce publika
pro mezinárodní vysílání jako BBC, Radio
Free Europe, Voice of America. V ãervenci
1997 zaãal pracovat v instituci dnes známé
jako Centre for European, Russian and
Euroasian Studies (CERES) v Munkovû
Centre for International Studies na Torontské
univerzitû, kde dnes je docentem a
koordinátorem projektÛ a postgraduálních
studií, fieditelem  Maìarského v˘zkumného
ústavu v Kanadû atd.
Pfiedná‰el (a pfiedná‰í) hlavnû na Torontské
univerzitû, ale také na Masarykovû univerzitû
v Brnû. Pfiedná‰í hlavnû o historii v˘chodní a
jiÏní Evropy - napfiíklad: Od revoluce k revoluci:
Maìarsko 1848 do dne‰ka; Nová Evropa:
kultura, politika a spoleãnost ve stfiední Evropû;
Men‰iny a vût‰iny ve stfiední a jihov˘chodní
Evropû; Demokratizace v Kosovu a
Makedonii; Studentská samospráva v
Montenegru.
Je autorem knihy Cesta nezvolená - Fan Noli
a albánská demokracie, 1920 - 1924 (The
Path Not Taken - Fan Noli and Albanian
Democracy 1920-1924). Napsal pûknou fiádku
ãlánkÛ a recenzí pro rÛzné publikace jako:
Canadian Slavonic Papers, The Toronto Star,
Business Central Europe, Business Eastern
Europe, South European Times, The Globe
and Mail, East Euopean Quarterly a jiné.
Témata jeho ãlánkÛ: Postcommunist
Transitional Justice in Albania; Transitional
Justice in Eastern Europe and the Former

Soviet Union; Greater Albanian State and the
Question of Kosovo, 1912-2001... Pro CBC
napsal text pro dva dokumentární filmy:
Kosovo a Jugoslávie.
Ale to vsecko by sotva bylo dÛvodem, abych
o nûm psal. Setkal jsem se s ním krátce poté,
co zaãal pracovat v CERES. ¤editelem této
instituce byl tehdy profesor Robert Johnson,
pfiední specialista na ruské a hlavnû sovûtské
dûjiny (vyãítám si, Ïe jsem loni  pfiehlédl jeho
narozeniny - bylo mu 65), kter˘ v té dobû
organizoval sbírku pro stipendia pro zahraniãní
studenty. Robert Austin se stal - alespoÀ
pokud jde o sbírku v ãeské a slovenské
komunitû, pfii které jsme se setkali - jeho
pravou rukou. Byla to sbírka mimofiádnû
úspû‰ná, uÏ proto, Ïe vláda a univerzita (pokud
jste si nevyhradili, Ïe stipendium z va‰eho
daru mohou dostat tfieba jen studenti z va‰í
rodné zemû), pfiispûly stejnou ãástkou, takÏe
z va‰eho stotisícového daru vznikla dotace v
ãástce tfii sta tisíc dolarÛ. Jména dárcÛ najdete
na plaketû v síni Munkova Centra, uÏívané
pro recepce a ve vestibulu Robartsovy
knihovny: Karel Buzek, PapeÏovi,
Fra‰tack˘ch, Steinsk˘ch, Scheybalovi,
dokonce i âermákovi (pfiesto, Ïe jsem se
tuhle nûkde doãetl, Ïe nepatfiím k lidem, ktefií
by na nûco pfiispûli), Karel Kukula. Vedle
vestibulu v Robartsovû knihovnû, kde uvidíte
jméno manÏelÛ Scheybalov˘ch, v této
knihovnû najdete i sbírku Josefa Franti‰ka
Scheybala o âeskoslovensku, dnes uÏ ãítající

pfies 20,000 v˘tiskÛ a na nejvy‰‰ím poschodí
pfiedná‰kovou síÀ v jeho jménû. V Munkovû
Centru - hned vedle Robertovy kanceláfie -
najdete i síÀ, nesoucí jméno Karla Buzka. A v
CERES se bûÏnû setkáte se studenty z na‰í
rodné zemû.
CERES samozfiejmû spolupracuje s mnoha
etnick˘mi skupinami a mnoha zemûmi, ale
myslím si, Ïe spolupráce s na‰í komunitou je
zvlá‰È úzká. Rozhodnû jí neu‰kodilo otevfiení
generálního konzulátu âR v Torontu a pfiíchod
generálního konzula Richarda Krpaãe, kter˘
má zásluhy na fiadû akcí na Torontské
univerzitû, plánovan˘ch s Robertem
Austinem, vãetnû programu o procesu s
Miladou Horákovou (její dcefii byla pfii té
pfiíleÏitosti pfiedána místopfiedsedkyní
âeského a Slovenského sdruÏení v Kanadû,
Blankou Rohnovou, Masarykova cena
udûlená Miladû Horákové in Memoriam.
Mimofiádnû úspû‰ná byla zaãátkem fiíjna
minulého roku Mezinárodní konference o
âeskoslovensku, Light in Shadows -
Czechoslovakia 1968, pofiádaná CERES v
Munkovû Centru na Torontské univerzitû pod
zá‰titou ministra zahraniãních vûcí âR, Karla
Schwarzenberga a s podporou Generálního
konzulátu âR v Torontu, jejímÏ hlavním
organizátorem byl Robert Austin. Ale nejblíÏe
jeho srdci jsou pravdûpodobnû kaÏdoroãní
ãervnové akademické zájezdy do Brna (s
kter˘mi zaãal nûkdy pfied sedmi lety s Donem
Sparlingem jako spoleãn˘ projekt CERES a
Masarykovy univerzity) s nûkolika desítkami
kanadsk˘ch studentÛ. Zájezd trvá tfii t˘dny,
pfiedná‰ky o historii a politické a sociální
souãasnosti oblasti jsou v angliãtinû a
studentÛm, ktefií kaÏd˘ víkend nav‰tíví hlavní
mûsto jedné ze sousedních zemí, je pfiiznán
kredit na kanadsk˘ch univerzitách.
Kdyby b˘val nûkdy existoval ideální
komunismus (uvolnûte prosím uzdu své
nejdivoãej‰í fantazii) a Robert Ïil v dobû jeho
nejvût‰í rozkvûtu, byl by urãitû nositelem
stachanoveckého metálu. K dobru by se mu
pfiiãetlo i to, Ïe Ïije celkem sparÈansky (do
práce jezdí na kole, chatu má pfies tisíc
kilometrÛ od Toronta a pije rád pivo - generální
konzul Richard Krpaã ho zauãuje na plzeÀské).
Má okouzlující a souãasnû velmi praktickou
Ïenu Maureen a dvû energií a nápady nabité
dûti, Andrew a Katku, ktefií se mnou zacházejí
jako se sv˘m - i kdyÏ trochu stra‰idelnû
vypadajícím - vrstevníkem. âeká ho je‰tû
mofie práce. Pfiejeme mu ‰tûstí, zdraví, dlouhá
léta.

Josef âermák
 ***—-

Robert Clegg Austin - 45
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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

Přenosné kontejnery: www.transcomtransport.com
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Skladování: 1-800-354-9046

Od roku 1995

Jediná prodejna ãesk˘ch knih v Ontariu - zasílame po‰tou
Ceny knih jsou na‰í vizitkou.

Proti diktaturám
Usnesení O svûdomí Evropy a totalitû schváleno drtivou

vût‰inou Evropského parlamentu,
vãetnû sociálních demokratÛ

Praha-m. mejstfiík-Ve ãtvrtek 2. dubna 2009 schválil Evropsk˘ parlament pomûrem
hlasÛ 553:44:33 historické usnesení. Poprvé od vstupu nov˘ch ãlensk˘ch státÛ do
Unie, dvacet let po zhroucení komunistick˘ch reÏimÛ ve v˘chodní polovinû Evropy,
se poslanci ze západní i v˘chodní Evropy shodli na spoleãném usnesení, které
odsuzuje totalitní reÏimy v Evropû a Ïádá po ãlensk˘ch státech, Radû Evropy a
Evropské komisi zcela konkrétní kroky vedoucí k vypofiádání s dûdictvím komunistické
totality. Autory návrhu usnesení Evropského parlamentu o svûdomí Evropy a
totalitû jsou poslankynû Jana Hybá‰ková a poslanec Tunne Kelam z Estonska, ktefií
také mají na jeho pfiijetí EP hlavní zásluhu. Usnesení obsahuje závûry z vefiejného
sly‰ení v Evropském parlamentu „Svûdomí Evropy a zloãiny totalitního komunismu:
20 let poté“ konaném dne 18. bfiezna 2009 pod hlaviãkou ãeského pfiedsednictví EU
a zá‰titou vicepremiéra pro evropské záleÏitosti Alexandra Vondry.

***
Ne pochodním! Ne pfietváfice! Ne provokaci!

Ústí-‰imsa-V sobotu 18. dubna ve veãerních hodinách má probûhnout pochodÀov˘
v Ústí nad Labem prÛvod. Jde o radikální (neo)nacistické uskupení Autonomní
nacionalisté severu a dal‰í ultrapravicové skupinky, které na sv˘ch webov˘ch
stránkách otevfienû ‰ífií nepfiátelstvía xenofobii, glorifikují nacistické zloãince vãetnû
Hitlera ãi Göbbelse a vybízejí ke svrÏení demokracie. Tvrdí, Ïe chtûjí pochodÀov˘m
prÛvodem uctít obûti spojeneckého bombardování Ústí nad Labem. Tragicky
zemfielí Ústeãané si jistû pietu zaslouÏí a mûsto ji pofiádá uÏ fiadu let. Vyrazit ale po
vzoru SS- a SA-manÛ se zapálen˘mi pochodnûmi, navíc dva dny pfied Hitlerov˘mi
120. narozeninami, na pochod mûstem, to rozhodnû není v pofiádku. Tady nejde
o obûti bombardování, tohle je pokus (neo)nacistÛ fal‰ovat dûjiny. Pokus legitimizovat
svou souãasnou existenci v ãeské spoleãnosti.
Proti tomu je obãanská iniciativa, která chce nenásilnou a vefiejnou formou vyjádfiit
svÛj nesouhlas se zámûry (neo)nacistÛ. Do iniciativy se zapojily respektované
instituce a osobnosti na‰eho mûsta. Na ãinnosti iniciativy se nepodílejí Ïádná
politická uskupení ani radikální levicové nebo jinak radikální skupiny. Lidi uráÏí
pokus zneuÏít památky mrtv˘ch k prÛvodu (neo)nacistÛ. Obûti bombardování jsou
obûÈmi nacismu, kter˘ válku rozpoutal! Vlastnû tancem vrahÛ na hrobech obûtí.
Pobufiuje, Ïe si (neo)nacisté vybrali pro zaãátek a konec svého pochodu právû
Lidické námûstí. Námûstí pojmenované po Lidicích, kde nacisté brutálním zpÛsobem
vyvraÏdili její nevinné obyvatele. Proto byla vyhlá‰ena kampaÀ „UkaÏte
(neo)nacistÛm záda!“. Jde o snadn˘ a originální zpÛsob, jak˘m mÛÏe kaÏd˘
odpÛrce pochodu vyjádfiit svÛj názor. VyfoÈte svá záda, po‰lete je na ná‰ e-mail a
my je pak umístíme nawebové stránky iniciativy. A pomocí va‰ich zad pak
chystáme (neo)nacistÛm pfiekvapení... Dále je pofiádán 15. 4. od 17:00 na Mírovém
námûstí koncert.  Zahraje PraÏsk˘ v˘bûr a dal‰í skupiny. Mimo to se odehraje 16.
4. v 18:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie m‰e za obûti války a za obûti náletÛ
na Ústí nad Labem v dubnu 1945. M‰e probûhne za úãasti zástupcÛ dal‰ích
ústeck˘ch církví, veãer bude mít ekumenick˘ charakter.
www.vustineonacistynechceme.cz

***
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Točený Prazdroj a Czechvar

v západním Torontu!

Evropská i
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Stěhování: www.transcomtransport.com

Za dr. Pfiemyslem
Pelnáfiem

V nedûli 5. dubna zemfiel v Torontu ve
vûku 95 let v˘znaãn˘ ãesk˘ lékafi a vûdec
s mezinárodní reputací, dr. Pfiemysl
Pelnáfi, praÏsk˘ rodák, syn proslulého
profesora lékafiství na Univerzitû Karlovû.
Po promoci na téÏe univerzitû, se Pfiemysl
(Pfiemík - jak mu pfiátelé fiíkali) stal
asistentem na oddûlení vnitfiního lékafiství
na své alma mater. Nacistická okupace a
v˘slech gestapem ho donutily opustit
Prahu. Na‰el domov v nemocnici
postavené ve Zlínû firmou BaÈa, kde
pracoval v oddûlení prÛmyslového
zdravotnictví se zamûfiením na BaÈovy
zamûstnance, vystavené chemikáliím
nebo pfiíli‰nému hluku. Konec války
otevfiel pro Pfiemíka nové moÏnosti: byl
vybrán ministerstvem ‰kolství, aby
studoval pracovní lékafiství v USA. Vrátil
se s návrhem na vypracování kritérií pro

povolání v chemickém prÛmyslu, kter˘
vedl k jeho jmenování nejvy‰‰ím
lékafisk˘m pracovníkem v ministerstvu
chemického prÛmyslu, kde pÛsobil
dvanáct let. Pak byl komunistick˘m
reÏimem shledán politicky nespolehliv˘m
a propu‰tûn. Na‰el si zamûstnání jako
lékafi v institutu, kter˘ dohlíÏel na tûÏbu
uranu a pozdûji pfie‰el do oddûlení chorob
ze zamûstnání na Univerzitû Karlovû,
kde pracoval aÏ do roku 1964, kdy se mu
i s rodinou podafiilo z âeskoslovenska
odejít a usadit se v Clevelandu v USA.
V Clevelandu se Pfiemík (brzy po pfiíchodu
byl jmenován mimofiádn˘m asistentem
v˘zkumu v tamní nemocnici a klinick˘m
instruktorem na lékafiské ‰kole Western
Reserve University) dlouho neohfiál.
SdruÏení Quebeck˘ch spoleãností
tûÏících azbest hledalo nûkoho, kdo by
pomohl se zaloÏením v˘zkumného
ústavu, kter˘ by studoval choroby, vzniklé
pÛsobením azbestu. Nejslavnûj‰í
americk˘ specialista v tomto oboru,
George Wright, doporuãil Pfiemíka a v
roce 1966 byl v Montrealu otevfien
Institute of Occupational Environmental
Health. Bûhem následujících let dr. Pelnáfi
organizoval 45 v˘zkumn˘ch projektÛ na
univerzitách v Kanadû, USA, Velké
Británii, Itálii a Finsku. V˘zkum jím
inspirovan˘ vedl k publikaci stovek
vûdeck˘ch pojednání po celém svûtû.
Pfiemík byl jmenován mimofiádn˘m
profesorem v oddûlení epidemiologie a
zdraví na McGill University v Montrealu a
pozdûji na ·kole lékafiství chorob
vznikl˘ch z povolání na téÏe univerzitû. V
roce 1991 byl ocenûn Univerzitou

Karlovou za celoÏivotní zásluhy a v roce
1994 byl na McGill University zaloÏen Dr.
Premysl (Mike) Pelnar Academic
Enrichment Fund.
VÏdycky, kdyÏ se louãím s nûk˘m, koho
jsem dobfie znal, si uvûdomuji, jak su‰e
zní v˘ãet i nejvût‰ích úspûchÛ a zásluh,
jak chudû zní i nejzvuãnûj‰í slova, která
házíme na rakev. Jak zachytit nûhu
Pfiemíkova vztahu (neÏ ãas a nemoc ho
oloupily o pamûÈ) k jeho Ïenû Hanû,
hrdost na úspûchy jejich dûtí, laskavost,
s jakou se choval ke kaÏdému, lásku k
hudbû a v‰emu krásnému a dobrému?
Paní Hanû, dcefii Ivanû a synovi Tomá‰ovi
vyslovujeme upfiímnou soustrast.

 Josef âermák
***—-

Eulogie za Alenu
Vald‰t˘novou

Alena Vald‰t˘nová byla opravdová
âechoslovaãka - mluvila ãesky i slovensky.
Narodila se v âechách a své dûtství strávila
za války na Slovensku. Nûkdy v kruhu
blízk˘ch pfiátel nám vyprávûla o pohnut˘ch
osudech rodiny ke konci války, kdy otec byl
za slovenského povstání u partyzánÛ  a ona
dvanáctiletá se s maminkou a mlad‰ím
bratrem schovávali u sedlákÛ. âasto se museli
stûhovat a pfiecházet dlouhé trasy pû‰ky.

Vald‰t˘novi pfii‰li do Kanady 4.1.1949.
Alena absolvovala o‰etfiovatelskou ‰kolu pfii
Montreal General Hospital v Montrealu a
pokraãovala roãním postgraduálním kursem
v oboru psychiatrie v Ponoca v Albertû. Zaãala
pracovat v Allan Memorial Institute pfii Royal
Victoria Hospital a po dokonãení BA Nursing
na univerzitû McGill se stala Director of
Nursing. V roce 1981 na McGillu získala
jako nejlep‰í, byÈ nejstar‰í student titul Master
of Management for Schools and Institutions.
Svoji kariéru zakonãila jako fieditelka Villa
Mount Royal Nursing Home.

V roce 1994 byla zvolena pfiedsedkyní
montrealské poboãky âeského a slovenského
sdruÏení. Ale jiÏ dávno pfiedtím pomáhala na
bazarech, na které spoleãnû s maminkou pekla
dorty i vánoãní cukroví. V posledních letech
mûla Alena na starosti “‰perkov˘ stÛl”.
Shánûla od pfiátel a znám˘ch starou biÏuterii,
kterou ãistila, opravovala a velice úspû‰nû
prodávala na bazaru.

V osmdesát˘ch letech pomáhala novû
pfiicházejícím imigrantÛm tím, Ïe pro nû na
leti‰ti dûlala pfiekladatelku. A to v té dobû
nebyla tak malá vûc, neboÈ leti‰tû Mirabel
bylo 50 km od Montrealu.

VÏdycky jsem obdivovala Aleninu ãinnost
ve funkci pfiedsedkynû na‰í odboãky: pfiinesla
spoustu nov˘ch my‰lenek a nápadÛ, pfiitom
ale dbala na to, aby si SdruÏení uchovalo
svoje pÛvodní poslaní. SnaÏila se o úãinnou
spolupráci se v‰emi na‰imi organizacemi.

Proto ji velice trápilo, kdyÏ díky neshodám
v jednom spolku do‰lo k rozdûlení na‰í
komunity na dva tábory. Pevnû vûfiila, Ïe
v‰echny spory se mají  vyfie‰it smífilivou
cestou a to tak, aby obû strany byly spokojeny
s v˘sledkem a aby tím pádem nebylo vítûzÛ
a poraÏen˘ch. âeské a Slovenské sdruÏení v
Kanadû ocenilo její zásluÏnou práci v roce
2001 tím, Ïe jí propÛjãilo nejvy‰‰í ocenûní -
Masarykovu cenu.

KdyÏ studenti McGillovy univerzity uvádûli
Smetanovu Prodanou nevûstu, Alena uãila
kanadské zpûváky ãeskou v˘slovnost. Svého
úkolu se zhostila v˘bornû a âechoslováci
ocenili, Ïe zpûvákÛm rozumûli.

Alena se mnoho let peãlivû a obûtavû starala
o svou nemocnou maminku, pfiiãemÏ sama
mûla nemalé zdravotní problémy. Velice
stateãnû bojovala se svou tûÏkou,
nevyléãitelnou nemocí. SnaÏila se na ni
zapomenout a pokud moÏno Ïít normálním
Ïivotem. Pfii tom v‰em Alena byla vÏdy
ochotna pomoci tûm, ktefií její radu a pomoc
potfiebovali.

Mnoho âechÛ a SlovákÛ v Montrealu si
Aleny váÏilo nejen pro pomoc, kterou od ní
dostali, ale taky pro její optimismus,
neutuchající energii, pfiátelské chování a
dobré, starostlivé srdce.

Ema Ko‰acká
***

S Alenou jsem se seznámila v roce 1994. V
tu dobu Alena jiÏ byla prezidentkou âeského
a slovenského sdruÏení. KdyÏ jsem ji poznala,
mûla lehce vlnité vlasy, ale s postupem ãasu
její vlasy byly kudrnaté. A tak jsem se
dozvûdûla o jejím prvním utkání s rakovinou.
To bylo pfied 15 lety.

Na‰e spoleãné zájmy nás zblíÏily a tak jsem
mûla také pfiíleÏitost se seznámit s
pozoruhodnou dámou, paní Vald‰t˘novou,
maminkou Aleny a jejího bratra Petra. Bûhem
tûch 15ti let jsme spolu podnikly v˘lety do
Ottawy, New Yorku, na kongresy âeského a
slovenského sdruÏení, téÏ s paní
Vald‰t˘novou do Stratfordu na divadelní
festival, vidûly jsme opery, balety, v˘stavy a
byly na mnoha koncertech.

Na Alenu bylo spolehnutí  - byla vÏdy
pfiipravená nûkam jít, nûco vidût, nûco dûlat.
Mûla neuvûfiitelnou chuÈ do Ïivota a uÏívala
si ho. V‰echno ji zajímalo a dûlala v‰e s
velk˘m  nad‰ením.

Její nemoc ji nezastavila. Byla bojovnice.
JelikoÏ byla vûãn˘ optimista, vûfiila, Ïe proti
kaÏdému neduhu musí existovat lék, Ïe
vÏdycky je nûco, co se dá udûlat. A jak jí teì
pfii  pobytu v nemocnici fiekl její lékafi, byla
tím v lékafiské komunitû Îidovské nemocnice
proslulá. Proti své nemoci bojovala silou
vÛle. A nemoc jí nezabránila v tom, aby
chodila na koncerty a na opery, i kdyÏ ji to
stálo úÏasné úsilí. ¤íkala, Ïe alespoÀ cítí, Ïe

Ïije a Ïe jí to dodává sílu. Jen pro ilustraci, jak
velmi vûfiila v moc medicíny a lékafiÛ - fiekla
mi, Ïe tenhle pobyt v nemocnici ji úplnû
zaskoãil, s nûãím takov˘m vÛbec nepoãítala!

Velmi jí záleÏelo na lidech. Milovala svou
rodinu a mûla mnoho pfiátel, z nichÏ nûktefií jí
velmi obûtavû pomáhali v poslední fázi jejího
Ïivota. V tûch posledních dnech v nemocnici
vzpomínala na své pfiátele a dávala mi pro nû
vzkazy. Nûkolikrát mû poÏádala, abych v‰em
fiekla, Ïe je mûla ráda. Na tom jí velmi záleÏelo.
Také chtûla, abych udrÏovala styk se synem
její nedávno zemfielé pfiítelkynû, pÛvodem z
Nûmecka, jehoÏ ãesk˘ otec jiÏ dávno neÏije.
Nechtûla, aby ho ãeská komunita opustila,
coÏ mi pfii‰lo velmi dojemné. To byla Alena
- konfrontovaná finalitou v‰eho, stále je‰tû
organizovala. Je‰tû mám od ní list vûcí, které
mám udûlat a které jsem je‰tû nemûla
pfiíleÏitost vyfiídit. Ale na nû také dojde.

Alena byla velká vlastenka a podpÛrkynû
mlad˘ch ãesk˘ch umûlcÛ v na‰í komunitû.
To, Ïe její poslední vycházka byla na námi
organizovan˘ koncert u pfiíleÏitosti narozenin
T. G.Masaryka, kde hráli dva z jejích
chránûncÛ Martin Karlíãek a Katka Jurásková,
má témûfi symbolick˘ v˘znam.

Aleno, bude‰ nám velmi chybût a
nezapomeneme na Tebe.

Mí‰a Fuchsová
***

Financial

Kursovní lístek
100 Kã 6,08 CDN $
1 CDN $ 16,44 Kã
1 EUR 1,62 CDN $
1 CND $ 0,62 EURO
1 US $ 1,22 CDN $
1 CND $ 0,82 US $

Universal Currency Converter - 14. 4. 2009

1 CDN $ 16,25 Kã
1 EURO 26,44 Kã
1 US $ 19,80 Kã
âNB - 14. 4. 2009

Dr. Přemysl Pelnář
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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:

ARABELA
Jeden z nejúspû‰nûj‰ích seriálÛ pro dûti a dospûlé líãí
dobrodruÏství pohádkového svûta, kter˘ se prolíná se
skuteãn˘m svûtem v obsazení hereck˘ch osobností a

komikÛ.
***

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Blázniv˘ seriál líãící rozsáhlou rodinu ãtyfi generací podle

humoristického románu Fan Vavfiincové.
***

CHALUPÁ¤I
Veseloherní seriál z venkovského prostfiedí o dvou chlapech
v chalupû s hlavními protagonisty pfiíbûhu Josefem Kemrem

a Jifiím Sovákem.
***

Přeprava: 1-800-354-9046

Na rodinné veselce - pfii kostarické dovolence
Den po návratu ze svatby syna Petra na kostarické pláÏi jsem sedûl s Mervynem v kavárnû Books&Beans a prohlíÏeli jsme fotky.
Furt mi to pfiipadá jako zázrak pokroku, Ïe fotky z digitálu stáhnu do laptopu bez ãekání; je zajímavé, Ïe digitálních fotek je tisíckrát více, a zájmu o prohlíÏení stokrát

ménû. Leã s Mervynem mám kliku, Ïe moje fotky s gustem prohlíÏí, zajímá se o nû a dokonce je chválí. A kaÏd˘ fotograf rád vymûní hrstku v˘mluvné chvály za pytel
kvalifikované kritiky.

Plánovaná svatba na‰ich mlad˘ch v
Kostarice, coÏ nám fiekli o Vánocích, mne
nejdfiív znechutila svou exotiãností a
postra‰ila mne finanãní stránka celé akce.
¤ekl jsem na‰im mlad˘m, Ïe díky tomu,
protoÏe nebude mnoho pozvan˘ch hostÛ,
si to asi mohou dovolit.
Mávli nad m˘m argumentem rukou, jak

jest u mlad˘ch zvykem, a k mému úÏasu
mûli pravdu, protoÏe do San Jose pfiiletûlo
tfiicet hostÛ a byl nás pln˘ autokar do
Punta Leona. Vlastní obfiad na bílé pláÏi
byl delikátní událostí zarámovanou
palmami a dunícím pfiíbojem.
Pravda, pro pozorného pozorovatele byla

chÛze druÏiãek na vysok˘ch podpatcích v
písku za zvuku svatebního pochodu tak
trochu k popukání a protoÏe mÛj star‰í syn
pfiipravil komickou vloÏku, neb coby druÏba
zapomnûl prst˘nky v hotelu, v odpoledním
tropickém hicu svatebãané ãekali na
prst˘nky ponûkud netrpûlivû.  To se v‰e
prominulo. I nevûsta byla veselá a nechtûla
ho utlouci kyticí. Promluva kazatele, velice
dojemná, ponûkud zanikala v pfiíboji a
kdyÏ se vlna pfielila mezi hosty a zaplavila
nevûstû bílou vleãku, v‰ichni hosté
zadrÏovali smích a Eva mi za‰eptala, Ïe
novomanÏelÛm teãe do bot. Ale tyto
drobnosti jsou jen pikantnostmi k vyprávûní
a celkovû dÛstojnosti svatebního obfiadu
neublíÏily. Po závûreãném polibku se
novomanÏelé ‰li fotit na rozko‰ném pozadí
bílé pláÏe a hosté se pfiesunuli na terasu
nad pacifick˘m oceánem a pili a pozorovali
monumentální západ slunce.
„Doporuãil bys takovou extravaganci

pfiátelÛm?“ optal se Mervyn.
„Asi ne, protoÏe jsem stfiídm˘ ãlovûk a

protoÏe jsem vnímal, kolik vûcí ‰lo na‰im
mlad˘m na ruku, coÏ by mnoh˘m mohlo
zpÛsobit nemalé problémy.“
„Jaké vûci?“ ptal se dál.
„Nu, v první fiadû poãasí bylo ideální, za

druhé, jen jeden ãlovûk se spálil na slunci
do ruda, za tfietí jen jeden host byl hozen
vlnou na skálu a roztrhl si kÛÏi na ãele, za
ãtvrté jen jednomu hostu nûkdo ukradl
fotoaparát, a to aÏ po svatbû - ten houf
na‰ich hostÛ byl mimofiádnû
disciplinovan˘, nikdo se nezatoulal, v‰ichni
se snaÏili b˘t stoprocentní a nebyl v tom
houfu ani jeden moula, kter˘ dovede
zamotat kaÏdé klubko.“
„Tedy va‰i mladí mají tip-top pfiátele, ale

rodinné pfiíslu‰níky nemÛÏe garantovat
nikdo,“ mudroval Mervyn, kter˘ je dost
star˘, aby mladé bral s rezervou.
„Rodiãe a sestra z Maìarska byli prima

lidi,“ fiekl jsem. „Sice nemluvili jinak neÏ
maìarsky,“ takÏe mluvili jen mezi sebou a
s nevûstou, která trpûlivû pfiekládala, ale
byli to lidi, s kter˘mi byla sranda a kdyÏ se
nûco vypije, tak se lidi domluví i rukama...“
Vidûl jsem, Ïe Mervyn je se svatbou

spokojen jako jsme byli my, coÏ je znakem
toho, Ïe v‰e pochopil.
„A jak se Ti líbila Kostarika, kdyÏ svatba

byla jen tfie‰niãkou na dortu?“
„Jo, Kostarika je pamlsek,“ fiekl jsem,

„byli jsme v Jaco Beach pfied patnácti léty
a nepoznali jsme to tam. Za 15 let se z
vesniãky Jaco Beach stalo rekreaãní
velkomûsto a nezÛstal tam kámen na
kameni - v‰ecko je nové, krásné a hlavnû
vkusnû umístûné v tropickém terénu
pralesa. KaÏdé ráno jsme vidûli v Punta
Leona opice sedící na stfiechách, je‰tûrky

iguány se vyhfiívaly na cestiãkách, tukáni
sedûli na vûtvích, mot˘li s kfiídly velik˘mi
jako stránky rozevfiené kníÏky poletovali
kolem. Hotel organizoval v˘lety do pfiírody,
potápûní a rÛzné atrakce...“
„Kostariãané si Ïijí dobfie?“
„Urãitû, protoÏe o víkendu se pláÏe

naplnily Kostariãany, ktefií mluví ‰panûlsky
a tak je lze snadno mezi anglick˘mi a
nûmeck˘mi náv‰tûvníky hotelu  poznat.
Myslím, Ïe Kostarika má solidní stfiední
tfiídu a vysok˘ Ïivotní standard.“
„Co je tam ‰patné?“ nedal mi Mervyn

pokoj s otázkami na tûlo.
„Tak jako Kanada je Kostarika totálnû

závislá na elektrické energii. Napfiíklad na
pánském záchodû velikosti dvakrát dva
metry jsem napoãítal sedm elektrick˘ch
spotfiebiãÛ: kromû stropního svûtla a huãící
klimatizace tam byl elektrick˘ su‰iã rukou,
fén na vlasy, zásobník na ubrousky a

vedle toho elektrick˘ otvíraã konzerv a
elektrick˘ rozpra‰ovaã voÀavky.
Klimatizace chladí kaÏd˘ obestaven˘
prostor jako existenãní nezbytnost.“
Dopili jsme kávu a zvedli se k odchodu,

kdyÏ Mervyn nadhodil poslední otázku:
„Pfii‰lo Ti nûco vskutku otravné v tom
kostarickém nebíãku?“
„Jedna vûc,“ fiekl jsem s úsmûvem, „kdyÏ

jsme pustili televizi a poslouchali
alarmistické zprávy o krizi a konci
blahobytu, pfii tom jsme upíjeli piÀakoládu
a hádali se, jak vysok˘ SPF si máme
pofiídit na kÛÏi, abychom se nespálili.“
Tak to je mÛj úpln˘ záznam z mé rozmluvy

s Mervynem o kostarické dovolence.
Pfieji  hezk˘ den a v‰ecko dobré na

kaÏdém kroku!
Ross Firla - Sudbury

***—

Osmdesát˘ devát˘ hráã
Osmdesát˘ devát˘ hráã orchestru existuje. A to navzdory tomu, Ïe o tom ve slavné
filharmonii nemá nikdo ani páru. Osmdesát˘ devát˘ hráã orchestru je nûco jako mrtvá du‰e.
Mrtvá du‰e, která ov‰em Ïije, d˘chá, ba co víc, hraje. Pravda, zcela jistû byste se jí
nedopoãítali. Nesedí za pultem houslového hráãe, neobjevíte jí ani mezi uklánûjícími se
umûlci pfii závûreãné dûkovaãce v záfii reflektorÛ. Její místo je ve tmû. Ve tmû nerozli‰ující
barvy a odstíny. Jen rozpt˘len˘ kuÏel svûtla odhaluje ‰piãky o‰oupan˘ch bot tajemného
hráãe podupávajícího ve snûhu. Svûtla z jakési suterénní místnosti této honosné budovy,
py‰ného to hudebního stánku.
Osmdesát˘ devát˘. Poslední v pofiadí. První zde, na tmavém dvorku, v umûleckém zásvûtí,

kam lesk a bohatství forbíny nemá praÏádnou ‰anci proniknout. Ale co na tom. Prsty jeho
levé ruky mistrnû sprintují po hmatníku, prav˘ loket a zápûstí zase vysekávají smyky s
jistotou a razancí ‰piãkového virtuóza pfied tím nejnároãnûj‰ím publikem. Profesionála,
kter˘ nepotfiebuje ke svému bezchybnému v˘konu ani trochu svûtla. Nepotfiebuje sledovat
neklidnou taktovku dirigenta ani obracet stránky notové osnovy. Nepotfiebuje ani kontakt
se spoluhráãi, ani s posluchaãi, nedoÏaduje se tepla a pohodlí, neÏádá ani o honoráfie a o
pochvalné kritiky. Mezi ním a hudbou tak nestojí vÛbec nic.
Osmdesát˘ devát˘ hráã je jedin˘ svého druhu. Mrtvá du‰e a Ïiv˘ muzikant.
Nikomu nechybí, nikomu nepfieb˘vá. Jeho místo je tady. Tady, v blátû a ve snûhu. Tady si

vy‰lapal dÛlek. SvÛj dÛlek pod hvûzdami. A jen ty jsou svûdkem jeho v˘konÛ, jeho fatální
závislosti. Závislosti na hudbû, kteráÏto jest jeho Ïivotní láskou. Miluje hudbu, a proto je
osvobozen od okolního zkaÏeného svûta. Tahle láska je mízou jeho tûla. Bez ní by se Ïivot
scvrkl na pouhopouhé Ïivofiení. Ztratil by smysl. Ví, Ïe hudba nezklame. Nezahne. Je vûrná.
Je stálá. Netaktizuje a neponiÏuje. Je to láska bez podmínek.
Îivofií na dnû lidské spoleãnosti. Nemá co ztratit. DÛm, auto, hodinky - nic z toho se ho

net˘ká. Od lidí bere jediné: potlesk. Nadávky, posmû‰ky a opovrÏení, ale i pfiípadná
pochvala, to v‰e jde mimo nûj. Nauãil se. Jen tak mohl zÛstat svÛj a pfieÏívat. Ale aplaus, to
je nûco jiného. Aplaus je ocenûní bez fale‰n˘ch slov, ozvûna ze samého nebe. Pohlazení pro
zavrÏeného, morfin pro trpícího, kyslík pro tonoucího. Kdo tohle pochopí?
Co je to v‰ak za hráãe bez nástroje? Co za houslistu bez houslí? - ToÈ jen smû‰ná figurka,

kuriózní postaviãka, ‰a‰ek z pantomimi a úsmûvn˘ folklór pro kolemjdoucí. Nikdo ho
nebere váÏnû. Jen smích, ú‰klebky, pohor‰ení a jalov˘ soucit. Osmdesát˘ devát˘ hráã se uÏ
radûji po lidech nedívá. Mají ho za blázna.
Zavírá oãi a hraje. Je s orchestrem spojen tím, co sly‰í, tím co se promítá na plátnû jeho

pfiedstavivosti. A oni, ti v‰ichni okolo, nevûdí zhola nic. Nic o hudbû, nic o hráãské vá‰ni,
nic o tom, co mÛÏe proÏívat ten, kdo bezv˘hradnû miluje.
AÏ jednou, bez varování, se to stalo. Tajemn˘ stafieãek jako z pohádky k nûmu vztáhl ruku.

A ta ruka nebyla prázdná. Ta stará, roztfiesená ruka podávala nástroj. Trochu zaprá‰en˘,
trochu za‰l˘, ale skuteãn˘. Opravdové housle. Osmdesát˘ devát˘ hráã zazáfiil ‰tûstím.
NûÏnû, jako by uchopil právû narozené miminko, pfiitiskl dfievo k tûlu. Ned˘chal. Radûji
ned˘chal. Jen hladil. Mazlil se. Vrnûl ‰tûstím. Teprve po tomto dojemném rituálu vítání se
starou Ïivotní láskou zasunul nástroj pod bradu a vyloudil první tóny. âisté, jasné, vzne‰ené.
Nemusel ladit, a tak se nechal prostupovat tím zvukem z nebesk˘ch sfér, jenÏ v nûm
rezonoval a rozechvíval kaÏdiãk˘ nerv, kaÏdiãkou buÀku. Cítil se spojen s nástrojem v jedno
tûlo, a pfiál si, aby to tak zÛstalo uÏ navÏdy.
Ale osud k nûmu zÛstal krut˘. Otevfiel oãi, je‰tû stále se smál, je‰tû stále proÏíval mohutn˘

nával ‰tûstí, ale zároveÀ jiÏ tu‰il pravdu: Byl to jen sen. Nádhern˘, ale pouh˘ sen. Sen o
zázraku, jenÏ v tomto, reálném svûtû, není nikdy na pofiadu dne.
Navzdory tomu se stále je‰tû smál, stále je‰tû proÏíval mohutn˘ nával ‰tûstí, neboÈ vûdûl,

Ïe mu ten sen nikdo nemÛÏe vzít. Stejnû jako osmdesáté deváté pofiadové ãíslo hráãe
zdej‰ího symfonického orchestru.

© Miroslav Petr - Hradec Králové - 3/ 2009
***

Story

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ a TV seriálÛ
nabízí premiérovû celou fiadu oblíben˘ch seriálÛ,
které navazují na pfiedchozí velice úspû‰né ãásti
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14. 4. 2009
Fico strieda viac ministrov

ako Dzurinda
BRATISLAVA-sme/Monika Tódová-Minister
v˘stavby Marian Janu‰ek z SNS je siedmym
ministrom vo vláde Roberta Fica, ktor˘ konãí.
Premiér ho odvolal pre netransparentn˘
miliardov˘ tender.
V rovnakom ãase - po dvoch rokoch a
deviatich mesiacoch vládnutia - ch˘bali v
druhej vláde Mikulá‰a Dzurindu len dvaja
ministri - Róbert Nemcsics a Ivan ·imko.
Nemcsics odi‰iel po tom, ão vystúpil z ANO,
bol ich nominant, a ·imko musel odísÈ pre
svoj postoj v kauze skupinka.
Fico odvolal pre podozriv˘ tender a dotácie
doteraz ministrov Jaroslava Izáka (SNS),
Zdenku Kramplovú, Miroslava JureÀu (obaja
HZDS) a Franti‰ka Ka‰ického (Smer).
Minister zdravotníctva Ivan Valentoviã (Smer)
odi‰iel sám a ‰éf diplomacie Ján Kubi‰ (Smer)
i‰iel na lep‰ie miesto do OSN.
„Robert Fico je prísny premiér,“ povedal o
odvolávaní ministrov riaditeº tlaãového
odboru Úradu vlády BraÀo Ondru‰. Premiér
t˘m podºa neho dáva  najavo, Ïe preÀho nie
sú dôleÏité osoby, ale obsah a princíp politiky.
„Preto nemá zábrany meniÈ osoby, ak zistí,
Ïe obsah sa neplní,“ myslí si Ondru‰.
Odmietol, Ïe by si Fico do vlády vybral zl˘ch
ºudí, a preto ich musí meniÈ.
Poslanec SDKÚ Pavol Fre‰o  v‰ak aj toto
povaÏuje za dôvod Ficovho odvolávania.
„Odvolaní neboli Ïiadne politické osobnosti.
Tak˘chto ºudí pod náporom ‰kandálov nie je
problém vymeniÈ,“ povedal Fre‰o. Podºa
neho je teraz ‰kandálov viac.
„Latka oproti predo‰lej vláde v oblasti
klientelizmu prudko poklesla,“ dodal.
Dnes vypr‰í ministrovi Janu‰ekovi termín,
dokedy môÏe sám odísÈ z funkcie.
Na minul˘ utorok ráno v‰ak premiér zvolal
na Úrad vlády rokovanie koaliãnej rady. V
stredu sa zaãína parlament a koalícia takto
rokuje pred kaÏdou schôdzou, teraz v‰ak
bude rie‰iÈ aj Janu‰eka. Hneì po nej podºa
hovorkyne SNS Jany Benkovej predseda
strany Ján Slota oznámi svoj postoj k
Janu‰ekovmu odvolaniu a zrejme aj k jeho
nástupcovi.
Jeho meno v‰ak vãera viacerí predstavitelia
Smeru e‰te nepoznali.
Podºa informácií SME sa ako o horúcom
kandidátovi hovorilo o Janu‰ekovej pravej
ruke Igorovi ·tefanovovi. Ten je generálnym
riaditeºom  Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja, ktorá spadá priamo
pod ministerstvo.
·tefanov je pritom za zmluvu v 3,6-
miliardovom tendri minimálne rovnako
zodpovedn˘ ako Janu‰ek. Obidvaja sú na
zmluve uvedení ako „osoby oprávnené k
jednaniu“ a takisto ako kontaktné osoby.
„Poãkám, môÏe to byÈ aj niekto in˘, koºkokrát
sa médiám úãelovo dajú zlé informácie,“
myslí si âaploviã. Je podºa neho vecou
konkrétnej politickej strany, koho nominuje.
·tefanov má tieÏ blízko k firme Avocat, ktorá
je vo víÈaznom konzorciu v tendri.
V sporoch medzi organizáciami a ním o
nesprístupnení viacer˘ch informácií
t˘kajúcich sa ministerstva ho zastupoval
právnik na hlaviãkovom papieri Avocatu.
Ako o druhom kandidátovi sa hovorí o
teraj‰om riaditeºovi Saria Franti‰kovi
Haja‰ovi. Sario taktieÏ spolupracuje s
Avocatom.
Premiér ãakal na odvolanie Janu‰eka takmer
pol roka. ·kandál pritom vypukol uÏ v
novembri 2008.
Do januára bolo spoloãnosti Zamedia z
konzorcia vyplaten˘ch 320 miliónov korún.
Takmer sto miliónov z toho bolo vyplaten˘ch
aÏ v decembri 2008. âaploviã nechcel
hovoriÈ, ãi sa vláda pokúsi zmluvu v tendri s
viacer˘mi predraÏen˘mi poloÏkami zru‰iÈ.

***

15.4.2009
Kalousek zÛstane ministrem

financí
Praha-právo-T˘den po horeãn˘ch jednáních
‰éfÛ politick˘ch stran se koncept vlády
nestraníkÛ rozsypal. Ve vládû se podle
informací Práva pfiedev‰ím udrÏí lidoveck˘
ministr financí Miroslav Kalousek. DÛvodem
je ekonomická krize a obavy soc. dem., Ïe ji
nezku‰en˘ vládní t˘m nezvládne a vina za to
bude pfiiãítána âSSD.
Ponechání Kalouska na jeho postu bylo podle
informací Práva dokonce podmínkou
pfiedsedy âSSD Jifiího Paroubka pro jeho
podporu nové vládû.
âSSD má v pfiípadû Kalouska oporu v
prezidentu Václavu Klausovi. „Pfiál bych si,
aby byl ponechan˘ ve vládû jeden jedin˘
ministr a tím je ministr financí Kalousek. Já
bych mu svoji dÛvûru stoprocentnû dal, vûfiím,
Ïe by udrÏel ãeskou ekonomiku v pofiádku,“
fiekl vãera pro MF Dnes Klaus.
Kalousek, jenÏ se vzepfiel âunkovu vedení
lidovcÛ, podporuje vznik nové vlády za úãasti

KDU-âSL, jak se na tom ‰éfové ãtyfi
parlamentních stran pÛvodnû dohodli. Zda si
ponechá ãlenství ve stranû po dobu své
pfiípadné úãasti ve Fischerovû vládû, není
dosud jasné.
Kalousek nechce podle sv˘ch slov
komplikovat situaci Fischerovi tím, Ïe bude s
médii spekulovat o svém moÏném angaÏmá
v jeho vládû. „Nechci spekulovat o svém
jménû, ale kaÏdé uznání samozfiejmû potû‰í,“
fiekl vãera veãer Kalousek Právu.
V kaÏdém pfiípadû se vãera ukázalo, Ïe
zatímco minul˘ t˘den se zdálo, Ïe seznam
nestranick˘ch ministrÛ pfieklenovací vlády je
prakticky hotov, teì je jasné, Ïe ke shodû je
je‰tû hodnû daleko.
Z pÛvodního soupisu ministrÛ pro pfieklenovací
vládu Jana Fischera podle informací Práva
zbyla pouze tfii jména.
Dosavadní námûstek Jan Kohout coby ministr
zahraniãí, dûkan 1. lékafiské fakulty UK Tomá‰
Zima jako adept na resort ‰kolství a ‰éf
âeského báÀského úfiadu Ivo Pûgfiímek, kter˘
by mûl vést ministerstvo prÛmyslu a obchodu.

Fischer vãera zaãal úfiadovat v praÏském
Hrzánském paláci, kde pfiijal odstupujícího
premiéra Mirka Topolánka. A co probírali?
„Pouze zpÛsob komunikace, ãasov˘
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Sudoku
Myslím, Ïe málokterá hra, ãi zábava pro kaÏdého, roz‰ífiila se
tak rychle a v tak krátkém ãase jako tento geniální hlavolam
sestávající z jednadevadesáti ãtvereãkÛ rozdûlen˘ch do
devíti polí, obsahující nespoãet kombinací ãísel vepsan˘ch a
tûch, kter˘ tfieba doplnit podle pfiesn˘ch, leã velmi
jednoduch˘ch zásad. Zásada je sice jednoduchá, ale vyfie‰ení
úkolu mnohdy sloÏitûj‰í.
Ano, je to Sudoku a mnozí této bystrost a logiku pûstující
zábavû propadli. Mezi nû nepatfiím, ale ãas od ãasu se o pár
fie‰ení pokusím.
V posledních mûsících do‰lo ve svûtû k mnoha zmûnám.
Pfieãetl jsem si o nich uÏ nejedno zasvûcené pojednání, ale
stále nemám pohromadû celkov˘ a úpln˘ obraz o tom, proã
a jak˘mi cestami do‰lo k tak rychlé promûnû vcelku
prosperující kapitalistické ekonomie do stavu klasifikovaného
jako recese, úpadek, pfiedstupeÀ kolapsu, deprese, krize. Je
situace skuteãnû tak bídná a hrozivá, nebo snad je vyuÏívána
k˘msi k dal‰ímu obohacení?
SloÏitost  dne‰ního svûta, spoleãenského a nepochybnû i
ekonomického, pfiesahuje v‰e dosud poznané. (Staãí, kdyÏ
se, kanad‰tí spoluobãané, podíváte na opût ponûkud tlust‰í
návod k tomu, jak udûlat daÀové pfiiznání za uplynul˘ rok. A
to je neÏ dûtská skládanka v porovnání s trÏními závislostmi
a manipulacemi, o nichÏ zmiÀují se autofii mnoha statí,
odborníci, jejichÏ texty obyãejn˘ smrtelník mnohdy ãte jako
záznamy v podivném jazyce).
A tak mne napadlo, Ïe vlastnû v‰echny ty známé a neznámé,
sdûlované tím ãi oním odborníkem, jin˘m odborníkem
popírané nebo z jiného úhlu nazírané, termíny a vazby,
terminologie a hlavnû, ohromné sumy penûz v tûch textech
a moudrostech se obãas objevující, Ïe to je pro normálního
ãlovûka taky takové Sudoku; tedy normálního v tom smyslu
za jakého se sám povaÏuji ... blbec snad nejsem ani dle
nejpfiísnûj‰ího mûfiítka.
Ano, na‰i otcové, o dûdech nemluvû, nejspí‰e by jen udivenû
zírali nad tím, do jaké neuvûfiitelné a v samé podstatû, dle
mého názoru zbyteãné, sítû zamotal se moderní svût! A to,
Ïe se zamotal a tedy, Ïe to není nic bájeãného, o tom svûdãí
ta dne‰ní situace plná negativ a hrozeb, propou‰tûní ze
zamûstnání, ‰edav˘ch prognóz a podivuhodn˘ch úkazÛ
jak˘m je tfieba Ïebrota bank o to, aby je, v samé podstatû,
klienti oním komplikovan˘m zpÛsobem dne‰ního finanãnictví,
mûli dostat z  bryndy. Napadlo by kdy tohle na‰ince,
pfiicházejícího uloÏit si men‰í ãi vût‰í sumu právû do takové
instituce?
Existuje dokonalé a ob‰írné a vûrohodné vysvûtlení dne‰ní
‰lamastiky? Snad. Nevím, ale o nûm. Je to moÏná jen a jen
moje chyba, moje nevûdomost. Ale ... moÏná sotva jen to...
A jsem zase u toho Sudoku ...
Zdá se mi, Ïe nûco políãek bych si troufnul vyplnit:
V‰eobecná pfiesycenost obyvatelstva a touha Ïít velmi ãasto
nad pomûry, neboÈ byl vÏdy nablízku ochotn˘ bankéfi, s
úsmûvem promûÀující nuzáka v boháãe, majitele toho ãi
onoho znamenitého majetku, luxusního vozu ohromného
domu a k tomu návdavkem ignorace moudrosti, Ïe nic netrvá
vûãnû, ani láska k jedné sleãnû, obraznû fieãeno.
Neuvûfiitelná moÏnost zneuÏívat systém na místech
nejvy‰‰ích udûlováním horentních odmûn za práci, jejíÏ
hodnota odmûnû zdaleka neodpovídala. NeboÈ je sotva
solidní, aby plat prezidenta supervelmoci, USA, byl jen
zlomkem odmûny jist˘ch hodnostáfiÛ, aÈ jiÏ pracujících v tom
ãi onom oboru.
Naã hofiekovat nad krizí v automobilovém prÛmyslu, kdyÏ
ona aÏ hfií‰ná a nepochopitelná nadv˘roba vozidel v‰eho
druhu musí b˘t zfiejmá kaÏdému soudnû myslícímu obãanovi.
Dotaz u fieditele takové automobilky o poãtu nov˘ch modelÛ
ve svûtû nebo jen zemi vyroben˘ch a do posledního
prodan˘ch, by stál za to.
Dopad poãítaãové techniky sdûlující dnes informace bezmála
rychlostí svûtla, coby nenahraditeln˘ pomocník v rukou
burzovních makléfiÛ se zloãinnou myslí a charakterem (obãas
je nûkter˘ z nich odhalen, ale kolik jich zÛstává neodhaleno?)
Snad dobfie mínûná a mnohde  pozitivnû pÛsobící globalizace,
v pfiípadû neduhu ale zpÛsobující fietûzovou reakci.
Oh, kolik asi políãek mohl bych vyplnit v tomto mém
imaginárním  Sudoku? Obávám se, Ïe toho by snad mohli
dosáhnout jen ti, ktefií, kromû zmínûné v‰eobecné
nenasytnosti lidu, lvím dílem se na dne‰ní, snad skuteãnû
nepfiíjemné ekonomické situaci, v˘znamnû podílejí. A vûdûli
by tedy, jak pfiíslu‰ná políãka doplnit.
Já ale si na  takové speciální Sudoku netroufám....
Zneklidnil jsem se tímto psaním a pfiipomínkou pokleslosti
dne‰ního moderního svûta natolik, Ïe teì se pokusím vyfie‰it
jedno z mnoha skuteãn˘ch rébusÛ Sudoku v obsáhlé knize,
kterou jsem dostal k minul˘m VánocÛm ...

Vladimír Cícha - Vancouver
  ***

harmonogram a hlavní úkoly. Pan premiér Fischer ví sám
dobfie, co má dûlat,“ sdûlil Topolánek na dotaz Práva.
Nov˘ premiér Topolánka informoval o svém zámûru seznámit
se bûhem následujících dnÛ s prioritami klíãov˘ch vládních
resortÛ, fiekl Právu FischerÛv mluvãí Roman Prorok.
„Proto chce hovofiit i s nûkter˘mi odstupujícími ministry
odpovûdn˘mi za agendu související pfiedev‰ím s ãesk˘m
pfiedsednictvím. Premiér Topolánek tomuto postupu vyslovil
svou podporu,“ dodal FischerÛv mluvãí. Rozhovory o podobû
nové vlády podle nûho zahájí Fischer dnes, kdy se má setkat
i se ‰éfem soc. dem. Jifiím Paroubkem. V následujících dnech
bude jednat i s pfiedstaviteli zelen˘ch a KDU-âSL.
Kohoutovo jméno uÏ minul˘ t˘den potvrdil Topolánek. Otázkou
zÛstává, kdo s Kohoutem bude tvofiit tandem coby ministr pro
evropské záleÏitosti. Dosavadní ministr Alexandr Vondra
(ODS) hovofiil o svém námûstkovi Marku Morovi. Právû
jeho a Kohouta oznaãil za zku‰ené harcovníky. „Je to
profesionál, kter˘ má s Evropskou unií znaãné zku‰enosti.
Je to nestranick˘ odborník, ãili urãitû mÛÏe b˘t ku prospûchu
vûci,“ fiekl Vondra o Morovi. Ke Kohoutovi poznamenal: „Je
diplomat, kter˘ také kus Ïivota strávil s Evropskou unií.
Nepochybnû jsou to lidé, ktefií se mohou podílet na tom, aby
ãeské pfiedsednictví neskonãilo úplnou ostudou.“
Fischer podle mluvãího Romana Proroka fie‰il technické
záleÏitosti a program tohoto t˘dne. KdyÏ ho prezident
Václav Klaus ve ãtvrtek jmenoval do nové funkce, uvedl
Fischer, Ïe po Velikonocích zaãne sestavovat úfiednick˘
t˘m.
„ProtoÏe zatím zÛstává pfiedsedou âeského statistického
úfiadu (âSÚ), bude dûlit agendu úfiadu a novou práci podle
moÏností a potfieby,“ fiekl Prorok âTK.
Mezi praÏsk˘mi Stra‰nicemi, kde sídlí âSÚ, a Hradãany
bude Fischer pendlovat do konce dubna, kdy pfiedá vedení
statistického úfiadu svému zástupci. Úfiad po nûm zfiejmû
pfievezme dosavadní první místopfiedseda âSÚ Jifií Kfiovák.

***

16.4.2009

Schwarzenberg jednal s papeÏem
o cestû do âR

Vatikán-(zr, âTK)-Ministr zahraniãí Karel Schwarzenberg se
ve Vatikánu setkal s papeÏem Benediktem XVI.
Jednali spolu pfiedev‰ím o pfiípravû pfiedpokládané záfiijové
cesty nejvy‰‰ího pfiedstavitele fiímskokatolické církve do âeské
republiky.
Schwarzenberg se zúãastnil generální audience u papeÏe,
kter˘ ho pfiijal ke krátké rozmluvû. Podle ãeského velvyslance
ve Vatikánu Pavla Vo‰alíka projevil Benedikt XVI. Ïiv˘ zájem
o situaci v âR i o postavení ãeské katolické církve.
·éfa ãeské diplomacie pfiijal i vatikánsk˘ státní sekretáfi
kardinál Tarcisio Bertone a tajemník pro styky se státy
arcibiskup Dominique Mamberti. Podle velvyslance byla i zde
hlavním tématem rozhovoru papeÏova cesta do âR.
Vo‰alík upfiesnil, Ïe oficiální termín náv‰tûvy je‰tû nepadl.
Zatím se spekuluje o 28. záfií, tedy na svátek sv. Václava.
PapeÏ by se mûl zdrÏet dva aÏ tfii dny. Hovofiilo se také o
pfiipravované náv‰tûvû prezidenta Václava Klause ve
Vatikánu. Klaus se uÏ s papeÏem krátce setkal, kdyÏ se
Benedikt XVI. ujímal úfiadu.

***

Veºk˘ poÏiar váÏne po‰kodil elektráreÀ
vo Vojanoch

VOJANY, BRATISLAVA- sme.sk, sita, ãtk, tasr-V závode
tepelnej Elektrárne Vojany na v˘chodnom Slovensku horelo.
Podºa televízie Markíza zaãal v utorok veãer v turbíne v bloku
ãíslo 5 horieÈ prevádzkov˘ olej. Pravdepodobnou príãinou
poÏiaru bola technická porucha.
“Nebude to maÈ zásadn˘ vplyv na zazmluvnené dodávky
elektrickej energie,” povedal pre agentúru SITA hovorca
Slovensk˘ch elektrární Juraj Kopfiiva.
“PoÏiar zasiahol bloky päÈ a ‰esÈ elektrárne EVO 1, oba s
v˘konom 110 megawattov, bloky sú odstavené, v˘robu v
ostatn˘ch blokoch poÏiar neovplyvnil,” povedal âTK Juraj
Kopfiiva.
Pri poÏiari nebol nik zranen˘, ‰kody zatiaº nie sú vyãíslené.
“BliÏ‰ie informácie budú k dispozícii aÏ po skonãení
vy‰etrovania,” kon‰tatoval Kopfiiva. Úmyselné zaloÏenie
poÏiaru polícia vylúãila.
·kody mali podºa TV Markíza dosiahnuÈ asi tri milióny eur a
oheÀ mal zniãiÈ celú technológiu. OheÀ sa podarilo zlikvidovaÈ.
DæÏka odstávky zariadenia sa podºa Kopfiivu nedá odhadnúÈ.
Jahnátek: Priemysel nejde naplno, elektriny je dosÈ
“V Ïiadnom prípade nebudú obãania alebo odberatelia cítiÈ
nejak˘ deficit elektriny,” uistil po dne‰nom rokovaní vlády
minister hospodárstva ªubomír Jahnátek.

***

Ga‰paroviã má pre opozíciu
dvere otvorené

BRATISLAVA. Prezident Ivan Ga‰paroviã e‰te nedostal
avizovan˘ list opozície, ktor˘m chce poÏiadaÈ o stretnutie
s hlavou ‰tátu. Agentúru SITA o tom informoval hovorca
prezidenta Marek Trubaã a dodal, Ïe “prezident má pre
kaÏdého predstaviteºa opozície dvere otvorené.”
Podºa Trubaãa v‰ak prezident nevidí dôvod, aby opoziãní
lídri Ïiadali o stretnutie s prezidentom avízom v médiách,
Ïe po‰lú list. “O stretnutie môÏu poÏiadaÈ protokolárne
‰tandardnou cestou, teda priamo napísaÈ prezidentovi,”
spresnil Trubaã.
Opoziãné strany by chceli prezidenta za rokovacím
stolom ÏiadaÈ, aby pritlaãil na koaliãné strany. Prezident
ich má prinútiÈ, aby v parlamente prestali ignorovaÈ
opoziãné návrhy. Podºa ‰éfa SDKÚ-DS Mikulá‰a
Dzurindu sa má prezident postaraÈ o to, aby vládna
väã‰ina skoncovala s aroganciou, ktorú v parlamente
sústavne predvádza. “Ivan Ga‰paroviã je prezidentom
SR a prezidentom v‰etk˘ch obãanov, nevidí preto dôvod,
preão by si nevypoãul aj názory opozície,” uviedol Trubaã.
Opoziãné strany chcú iniciovaÈ stretnutie s prezidentom
po tom, ako im na úvod 35. parlamentnej schôdze
nepre‰lo viacero návrhov na roz‰írenie programu.
Koalícia zmietla zo stola napríklad ich iniciatívu, aby
vláda predloÏila do parlamentu upraven˘ ‰tátny rozpoãet
a verejné rozpoãty na rok 2009.
Podºa predsedu SMK ak si prezident vypoãuje opoziãné
poÏiadavky, môÏe urobiÈ korekciu svojich krokov spred
druhého kola prezidentsk˘ch volieb, keì sa jednoznaãne
postavil za Smer-SD a SNS, ktoré ho vo voºbách
podporovali. MôÏe dokázaÈ, Ïe je prezidentom v‰etk˘ch
obãanov.

***
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E-mail
About socialism

An economics professor at Texas Tech said he had never failed a single student before but had, once, failed an entire class.
The students in the class had insisted that socialism worked and that a society where that no one would be poor and no one
would be rich was a great idea. The professor then said ok, we will have an experiment in this class on socialism.
All grades would be averaged and everyone would receive the same grade, so no one would fail and no one would receive

an A.
After the first test the grades were averaged and everyone got a B.
The students who studied hard were upset and the students who studied little were happy.  But, as the second test rolled

around, the students who studied little had studied even less and the ones who studied hard decided they wanted a free ride
too; so they studied little.  The second test average was a D!
No one was happy. When the 3rd test rolled around the average was an F.
The scores never increased as bickering, blame, name calling all resulted in hard feelings and no one would study for the

benefit of anyone else.  All failed, to their great surprise, and the professor told them that socialism would also ultimately
fail because when the reward is great, the effort to succeed is great; but when government takes all the reward away; no
one will even try to succeed.
Could not be any simpler than that....

***

Kruhov˘ objezd
k procviãení

Pfiedstav si, jede‰ po Anglii a jsi jiÏ dostateãnû
zmaten˘, protoÏe musí‰ jet vlevo.

Tu uvidí‰ tuto znaãku:

a ptá‰ se: „Co mû teì oãekává?“
a po pár metrech tam pfiijede‰ ...

Jak magick˘ kolotoã!

Pr˘ v Anglii existují 3 nebo 4 takové. Ve Swindonu, v
Lond˘nû, v Cardiffu a poblíÏ Southamptonu.

Uprostfied je smûr objíÏdûní obrácenû neÏ normálnû.

Ti Angliãani se zbláznili!
Îádn˘ div, Ïe je bÛh zatratil a poslal na ostrov!

A billion... ! ! !
How many zeros in a billion???
This is too true to be funny...
The next time you hear a politician use the word ‘billion’ in
a casual manner, think about whether you want the
‘politicians’ spending YOUR tax money.
A billion is a difficult number to comprehend, but one
advertising agency did a good job of putting that figure into
some perspective in one of it’s releases.
A. A billion seconds ago it was 1959.
B. A billion minutes ago Jesus was alive.
C. A billion hours ago our ancestors were living in the Stone
Age.
D. A billion days ago no-one walked on the earth on two feet.
E. A billion dollars ago was only 8 hours and 20 minutes, at
the rate our government is spending it.
While this thought is still fresh in our brain...  let’s take a look
at New Orleans ....  It’s amazing what you can learn with
some simple division.
Louisiana Senator,  Mary Landrieu (D) is presently asking
Congress for 250 BILLION DOLLARS to rebuild New
Orleans .. Interesting number...  what does it mean?
A. Well... if you are one of the 484,674 residents of New
Orleans (every man, woman, and child) you each get
$516,528.
B. Or... if you have one of the 188,251 homes in New
Orleans, your home gets $1,329,787.
C. Or... if you are a family of four... your family gets
$2,066,012.
Imagine, now $700 billion bailing out banks in the US.
That’s enough to fund complete medical care for every man,
woman and child currently alive in the US for 11 years!!
50 billion to bail out the auto industry???
Washington, D.C. & Ottawa, ON. HELLO!!! Are all your
calculators broken??,
Accounts Receivable Tax, Building Permit Tax, CDL License
Tax, Cigarette Tax, Corporate Income Tax, Dog License
Tax, Cat License Tax (Toronto), Federal Income Tax, Federal
Employment Tax (EI), Fishing License Tax, Food License
Tax, Fuel Permit Tax, Gasoline Tax, Hunting License Tax,
Inheritance Tax, Inventory Tax, REV CAN Interest Charges
(tax on top of tax), REV CAN Penalties (tax on top of tax),
Liquor Tax, Luxury Tax, Marriage License Tax, Medicare
Tax, Property Tax, Real Estate Tax, FOOD Service taxes,
Social Security Tax, Road Usage Tax (Truckers), Provincial
Sales Taxes, Recreational Vehicle Tax, School Tax, Provincial
Income Tax, Telephone Federal Excise Tax, Telephone
Federal Service Fee Tax upon Tax, Telephone Tax, Utility
Tax, Vehicle License Registration Tax, Vehicle Sales Tax,
Watercraft Registration Tax, Well Permit Tax, Workers
Compensation Tax, Income Tax, Everything Tax, STILL
THINK THIS IS FUNNY???, Not one of these taxes existed
100 years ago...  and our nation was one of the most
prosperous in the world.
We had absolutely no national debt...
We had the largest middle class in the world.. and Mom
stayed home to raise the kids.
What happened?
Can you spell ‘politicians!’
And I still have to press ‘1’ for English.

***

Došlo E-mailem

Podnikové záchody

Došlo ze Slovenska přes USA

Slovenské pohledy ze Slovenska
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Torontské louãení
Toronto-Ottawa 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Hrdinou posledního utkání leto‰ní sezóny se
stal Boyd Devereaux, kter˘ dosáhl hattricku. V
25. minutû jiÏ vedlo Toronto jeho brankami 2:0,
ale dvû chyby v obranû vedly k tomu, Ïe Spezza
a Kelly, aniÏ by mûli nûjakého pomocníka, po
chybû torontsk˘ch, lacinû srovnali. Hagman a
opût Devereaux v‰ak je‰tû dvakrát v závûreãné
tfietinû pfiekonali hostujícího brankáfie Elliota a
skóre peãetil do prázdné branky opût Niklas
Hagman. Na ledû jsme vidûli tfii ãeské obránce
z nichÏ ani jeden nepojede na MS. Torontsk˘
Pavel Kubina se omluvil z rodinn˘ch dÛvodÛ.
Proã nepojede dal‰í torontsk˘ obránce Tomá‰
Kaberle a ottawsk˘ Filip Kuba to jsme se
dovûdûli z rozhovoru po utkání. Nejprve jsme
se zeptali Filipa Kuby, jak hodnotí poslední
zápas sezóny:

v‰ude, na kaÏdém místû. Ze zaãátku, jsme si
nevytváfieli ‰ance a nebyli jsme schopní
skórovat. KdyÏ se pouze brání, tak se mnoho
utkání nevyhraje. Stojí to mnoho sil.
ABE: Je konec sezóny, co bude následovat

nyní?
FK: Musím se dát zdravotnû do pofiádku.

Potom bude následovat pfiesun do âeska a
pfiíprava na novu sezónu.
ABE: Z národního t˘mu jste nebyl

kontaktován?
FK: Byl jsem ve spojení s vedením, ale mám

dlouhodobé problémy s tfiíslem a s kyãlí.
ABE: Jak dlouho máte je‰tû kontrakt s

Ottawou?
FK: Podepsal jsem na dal‰í tfii roky.
Útûchou po neúspû‰né sezónû bylo pro

Tomá‰e Kaberleho vítûzství 5:2.
TK: Urãitû kaÏdá v˘hra potû‰í. Do zápasu

jsme ‰li s úmyslem, Ïe chceme vyhrát. Není
lehké konãit sezónu s vûdomím, Ïe jsme
nepostoupili do play-offs. Na druhou stranu
víme, Ïe máme mladé muÏstvo a moc lidí s tím
nepoãítalo. Je to zklamání, vûfiili jsme, Ïe to
mÛÏeme v druhé polovinû sezóny zlomit, ale
nestalo se tak. Na podzim musíme vûdût, co je
nutné zmûnit. TûÏko hodnotit tuto sezónu,
protoÏe jsem druhou polovinu vÛbec nehrál.
Mûl jsem problémy s rukou a tak jsem byl rád,
Ïe jsem mohl hrát v závûru sezóny. Ale ani
moje hra nebyla taková jaká by mûla b˘t.
ABE: Jak k va‰emu zranûní do‰lo?
TK: Byla to zblokovaná stfiela rukou, shodou

okolností od Milana Hejduka. Prasklo to a po
návratu, v druhém utkání se stejná kÛstka
zlomila znovu. Bûhem dvou a pÛl mûsíce dvakrát
totéÏ,
ABE: Jak to vypadá teì?
TK: Je to lep‰í. Obãas to je‰tû oteãe. Chci se

dát bûhem léta dohromady pro dal‰í sezónu.
ABE: Pojedete na MS?
TK: Po konzultaci s doktory, bude lep‰í kdyÏ

nepojedu, protoÏe kdyby se mi to stalo po tfietí,
tak bych musel podstoupit operaci, coÏ by
nebylo dobré. Pak bych se nestaãil pfiipravit na
pfií‰tí sezónu a tak radûji nebudu riskovat.
Sezóna tímto posledním zápasem skonãila a
mohu se pfiipravit na záfií. Chvíli zde zÛstaneme
s manÏelkou a pak poletíme domÛ. Vím, Ïe
bûhem léta urãitû dojde v muÏstvu ke zmûnám.
Nikdo zde nemá nic jistého.
ABE: Koho tipujete do finále Stanley Cupu?
TK: MÛÏe vyhrát kdokoliv ze ‰estnácti t˘mÛ.

Velkou nadûji mají New Jersey a Boston na
v˘chodû, Detroit a San Jose v Západní
konferenci. Podle mne jeden z tûchto t˘mÛ
získá Stanley Cup. Nemyslím si, Ïe by mohlo
dojít k nûjakému pfiekvapení.

Ale‰ Bfiezina

FK: V˘sledek neodpovídá pomûru sil na
kluzi‰ti, sice jsme prohrávali 0:2, ale mûli jsme
jsme více pfiíleÏitostí, podafiilo se nám to srovnat.
V závûru jsme pak inkasovali, kdyÏ jsme hráli
bez brankáfie.
ABE: Co bylo pfiíãinou ottawské neúspû‰né

sezóny?
FK: Je to velké zklamání pro celou organizaci.

Hlavní neúspûch byl v zaãátku sezóny, kdy
jsme nehráli dobfie a prohráli hodnû zápasÛ,
pak jsme to jiÏ nedohonili.
ABE: Vystfiídali jste fiadu brankáfiÛ, nebyla

pfiíãina zde?
FK: NemÛÏeme to házet na brankáfie, je to

jeden t˘m, kter˘ hraje jako celek. V‰ichni jsme
mohli hrát lépe. Bûhem roku se to projeví

Filip Kuba v souboji s Mitchelem

Sedmáci Mory deklasovali
kanadskou konkurenci

Olomouck˘ deník/Marek Palatka-Cel˘m turnajem
Mora pro‰la aÏ pfiekvapivû hladce. Zpoãátku se
pfiitom druÏstvo muselo vypofiádat s uz‰ím hfii‰tûm
a odli‰n˘m posuzováním nedovolen˘ch zákrokÛ.
„V zámofií totiÏ je‰tû v této kategorii není dovolena
hra do tûla na protihráãe, kter˘ nemá puk,“ fiekl
vedoucí druÏstva Martin Sázel.
Sedmáci v Kanadû pfiedev‰ím sbírali zku‰enosti.
„Úãel to splnilo na sto procent. Kluci mají nové
zku‰enosti po hokejové i spoleãenské stránce,“
zmínil Sázel.
T˘m mûl totiÏ postaráno také o mimosportovní
program. „Nav‰tívili jsme hokejovou síÀ slávy,
odehráli jsme pfiátelsk˘ zápas ve fotbale s místním
klubem, byli jsme na Niagarsk˘ch vodopádech a na
utkání NHL Buffalo-Florida,“ vyjmenoval vedoucí
druÏstva dal‰í aktivity.
Mladí hokejisté mohli nahlédnout i do zákulisí slavné
zámofiské soutûÏe. „Pfiímo v kabinû jsme nebyli.
Provázel nás ale Rostislav Olesz a klukÛm
vysvûtloval, jak co funguje,“ prozradil Sázel.
Atmosféra zápasu se navíc olomouck˘m vyslancÛm
nadmíru líbila. „Byli jsme na NHL na podzim v
Praze. KdyÏ kluci srovnávali, atmosféra byla lep‰í
v Buffalu,“ dodal Sázel.
O mladé hokejisty bylo v Kanadû velmi dobfie
postaráno. „Podmínky byly perfektní. Bydleli jsme
na pfiedmûstí Toronta a staral se o nás
âechokanaìan Svata Militky s manÏelkou. Jídlo
nám vozili z ãeské restaurace,“ upozornil Sázel.
Mimo kmenov˘ch hráãÛ Mory do Kanady cestovali
i dva hokejisté ze ·umperka a jeden z Prostûjova.
„Bez problémÛ do t˘mu zapadli,“ dodal Sázel.
V˘sledky HC Olomouc na turnaji v Torontu: základní
skupina: HC Mora Olomouc - Toronto Aeros 11:1,
Toronto Penguins - HC Mora Olomouc 0:7, Quinte
West Hawks - HC Mora Olomouc 0:7. Semifinále:
Quinte West Hawks - HC Mora Olomouc 1:6.
Finále: Toronto Aeros - HC Mora Olomouc 2:8.
HC Mora Olomouc: Brankáfii: Langer, ¤outil.
Obránci: Brand˘s, Groer, Zbofiilák, Kropáã, Majer,
Horák, Skála (·umperk). Útoãníci: Augustin, Bauer,
Hroch (·umperk), ·oustal, âamek, Galeta
(Prostûjov), Horák, Sázel, Nûmãák.

Podpofite mladého hokejistu
Tfiináctilet˘ Matûj Kolár byl pozván, aby
hrál od 16. dubna do 2. ãervence v
Edmontonu hokej. Sponzorem je trenér
Curtis Shenher (e-mail:
curtis.shenher@telus.net). JelikoÏ se
jedná o náv‰tûvu bûhem ‰kolního roku,
mûl by nav‰tûvovat i ‰kolu. Edmontonská
‰kola chce v‰ak za takovou docházku
2200 dolarÛ. Klub proto koná sbírku, aby
se sen mladého hokejisty mohl uskuteãni.
BliÏ‰í informace o sbírce  podá trenér
Curtis Shenher na zmínûné adrese nebo
na e-mailem: naa-vipers-96@telus.net.

***

Vary a Ko‰ice získaly titul
Ve finálové sérii Slávia Karlovy Vary byly dva
dÛleÏité momenty. Za stavu 1:1 na zápasy se série
stûhovala do Prahy. V tfietím zápase se v normálním
ãase skonãilo utkání nerozhodnû 1:1 i po
prodlouÏení. Hosté v‰ak promûnily první dva
samostatné nájezdy, zatímco Slavia nedala ani
jeden a díky tomu Karlovy Vary zvítûzily 2:1 a ujaly
se i  vedení 2:1 na zápasy.  Ani v ãtvrtém zápase se
Slavii nedafiilo a prohrála doma 4:6. Teprve v
pátém zápase se ãervenobíl˘m podafiilo zvítûzit
3:2. V rozhodujícím ‰estém utkání, které se hrálo v
Karlov˘ch Varech, vedla Slavia uÏ v 10. minutû 3:0,
ale domácí dokázali otoãit na 4:3 a získali tak
poprvé mistrovsk˘ titul.
Na Slovensku v Slovnaft lize byl stav finálové série
Ko‰ice-Skalica na zápasy 3:0, ale ve ãtvrtém utkání
zvítûzila doma Skalica 8:2 V pátém zápase pak
zvítûzila Skalica dokonce v Ko‰icích po
samostatn˘ch nájezdech 4:3, kdyÏ Îigy Pálffy
zaznamenal hattrick. Teprve v ‰estém zápase si
získaly Ko‰ice po deseti letech titul po vítûzství ve
Skalici 3:2. Skuteãností je, Ïe tato finálová série se
hrála v duchu fair play a hráãi nûkolikrát pfiiznali
teãované puky.
Mezinárodní hokej: âe‰i porazili na âesk˘ch hrách
v úvodním utkání ·védsko 2:1. Jednu branku a
jednu asistenci si pfiipsal Jaromír Jágr. Druhé utkání:
Finsko-Rusko 4:2. Slovensko v pfiípravû porazilo
Loty‰sko rovnûÏ 4:2.

Tabuºka
1. Bratislava 24 16 5 3 50:15 53
2. Îilina 24 15 4 5 43:16 49
3. Trnava 24 13 6 5 36:24 45
4. Ko‰ice 24 9 9 6 32:29 36
5. Artmedia 24 9 7 8 39:29 34
6. Dun.Streda 24 8 7 9 27:39 31
7. RuÏomberok 24 7 8 9 30:29 29
8. Dubnica 24 7 5 12 29:33 26
9. Pre‰ov 24 6 7 11 25:40 25
10. Nitra 24 7 4 13 23:39 25
11. Bystrica 24 6 6 12 17:28 24
12. Zl. Moravce 24 3 8 13 14:44 17

Slovenská CorgoÀ liga
OdloÏené 19. kolo: Ko‰ice-Nitra 0:0, RuÏomberok-
Îilina 0:1,  Banská Bystrica-Artmedia 0:1, Dubnica-
Zl. Moravce 1:1,  Dunajská Streda-Tatran Pre‰ov
2:1, Slovan-Trnava 1:2.
24. kolo:  Dubnica-Slovan 0:1, Banská Bystrica-
MFK Ko‰ice 0:0,  Dunajská Streda-Trnava 1:4,
Pre‰ov-RuÏomberok 2:2,  Artmedia-Îilina 0:0,
Zl.Moravce- Nitra 1:0.

***

TABULKA
1. Slavia 23 15 6 2 45:16 51
2. Sparta 23 11 7 5 36:20 40
3. Liberec 23 10 8 5 30:23 38
4. Boleslav 23 10 8 5 30:25 38
5. Jablonec 23 11 4 8 25:25 37
6. Teplice 23 10 6 7 26:16 36
7. Olomouc 23 10 6 7 29:30 36
8. Ostrava 23 10 5 8 33:25 35
9. PlzeÀ 23 7 9 7 35:29 30
10. Brno 23 8 6 9 25:25 30
11. Budûjovice 23 5 13 5 21:27 28
12. Bohemians 23 7 4 12 25:33 25
13. Pfiíbram 23 6 6 11 22:30 24
14. Kladno 23 6 5 12 15:34 23
15. ÎiÏkov 23 3 6 14 19:32 15
16. Zlín 23 2 7 14 13:39 13

Sparta potrápila Slávii
Sparta v pfiedchozím kole uhrála pouze bod za
remízu 1:1 s Libercem. S napûtím se tedy oãekávalo
první derby na novém stadionu v Edenu, které bylo
uÏ dlouho dopfiedu vyprodáno. Potvrdila se opût
skuteãnost, Ïe v derby favorit nevyhrává. V prvním
poloãase promûnila Sparta ze dvou pfiíleÏitostí
jednu. Hubník skóroval hlavou, zatímco Kucka minul.
V druhém poloãase mûla Slavia drtivou pfievahu,
ale ·ventÛv volej BlaÏek zázraãnû vyrazi nad
bfievno. Teprve pût minut pfied koncem po ·ventovû
stfiele dorazil míã do branky Janda.

Ostatní v˘sledky 23. kola: Liberec-Ostrava 0:0
Teplice-Bohemians 1:0, PlzeÀ-Zlín 5:0,  Brno-
Jablonec 1:0 Pfiíbram-Mladá Boleslav 1:1, ÎiÏkov-
Olomouc 1:2, âeské Budûjovice-Kladno 3:0.

Nejlepší hráč utkání: Dušan Švento

Foto:čt


