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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.

Hovofií k vám lékafi
Otázka: Doktore, sly‰el jsem, Ïe kardiovaskulární cviãení
mÛÏe prodlouÏit Ïivot. Je to pravda?

Lékafi: Va‰e srdce je pfiesnû urãeno pro urãit˘ poãet tepÛ
a tím to konãí… nepl˘tvejte jimi na cviãení. V‰echno se
jednou opotfiebuje. ZatûÏování srdce Vám Ïivot neprodlouÏí,
to je jako kdybyste si myslel, Ïe kdyÏ budete autem jezdit
rychleji, tak Vám déle vydrÏí… Chcete Ïít déle? Dejte si
‰lofíka.

Otázka: Mûl bych jíst ménû masa a více ovoce a zeleniny?
Lékafi: : Musíte tento problém uchopit s logistick˘m

efektem. Co jí kráva? Seno a zrní. A co to vlastnû je?
Zelenina. TakÏe steak není nic neÏ efektivní mechanismus
jak dostat zeleninu do Va‰eho systému. Potfiebuje zrní?
Jezte drÛbeÏ. Hovûzí je také dobr˘m zdrojem listové zeleniny
(neboÈ kráva Ïere trávu). A vepfiové Ïebírko Vám dodá
100% doporuãené denní dávky zeleniny.

Otázka: Mám sníÏit denní pfiísun alkoholu?
Lékafi: V Ïádném pfiípadû. Víno se vyrábí z ovoce. Brandy

je destilované víno, tj. kromû ovoce se do tûla dostane ve
zhu‰tûné podobû. Pivo se vyrábí z obilí - klidnû pokraãujte
v jeho konzumaci!!

Otázka: Jak si mám spoãítat podíl tuku v tûle?
Lékafi: Má‰ tûlo a má‰ tuk: podíl je jedna ku jedné. Ve

dvou tûlech je to dvû ku dvûma atd.
Otázka: Jaké jsou v˘hody pravidelného tûlesného

cviãení?
Lékafi: BohuÏel mne nenapadá ani jedna. Moje filosofie

je: kdyÏ mne nic nebolí - je to dobré!
Otázka: Jsou smaÏená jídla ‰patná?
Lékafi: To neposlouchej! Dnes uÏ se smaÏí na rostlinn˘ch

olejích. TakÏe jak by to mohl ublíÏit dal‰í pfiísun zdravé
zeleniny?

Otázka: PomÛÏe cviãení sedy-lehy posílit bfii‰ní svaly?
Lékafi: Urãitû ne. KdyÏ procviãuje‰ sval, jenom se ti

zvût‰í. TakÏe jestli chce‰ vût‰í bfiicho, pak ano.
Otázka: Je pro mne ãokoláda dobrá?
Lékafi: Jste blázen? Kakaové boby! Dal‰í zelenina! Je to

nejlep‰í pohodové jídlo v dosahu!
Otázka: Je plavání dobré na figuru?
Lékafi: Pokud je plavání dobré na figuru, pak mi vysvûtlete

velrybu…
Otázka: Jsou pro mÛj Ïivotní styl nezbytné hezké tvary?
Lékafi: Ano, ale zaoblené… TakÏe, doufám, Ïe toto

vysvûtlilo v‰echny pochybnosti, které máte o jídle a dietách.
A pamatujte si:  Îivot by nemûl b˘t cestou do hrobu s cílem
dorazit tam v atraktivním a dobfie opeãovaném tûle, ale
radûji obãas uhnout z hlavní: v jedné ruce Chardonnay a v
druhé ãokoládu - tûlo opotfiebované, vyãerpané, ale s
pokfiikem “Páni, to byla jízda!!“ …tûm, ktefií stále sledují
co snûdli, je zde poslední slovo o v˘Ïivû a zdraví. Je to úleva
znát pravdu po v‰ech tûch konfliktních nutriãních studiích.

1. Japonci jedí ménû tuãného neÏ my a netrpí tolik
srdeãními kolapsy jako my.

2. Mexiãané jedí mnohem víc tuãného neÏ my a netrpí tolik
srdeãními kolapsy jako my.

3. âíÀané pijí velmi málo ãervené víno a netrpí tolik
srdeãními kolapsy jako my.

4. Italové pijí mnoho ãerveného vína a netrpí tolik
srdeãními kolapsy jako my.

5. Nûmci pijí hodnû piva a jedí spoustu uzenin a tuãn˘ch
jídel a netrpí tolik srdeãními kolapsy jako my.

ROZUZLENÍ: Jezte a pijte co chcete. Pfiíli‰né pfiem˘‰lení
a obavy jsou to, co Vás zabíjí.

e-mail: pn
***

Drew Jurecka a zimní vzpomínky

Bûhem svého mládí jsem dlouhé zimní veãery vût‰inou trávil
posloucháním gramofonov˘ch desek. Ty, které jsem mûl se
do nekoneãna toãily na kotouãi gramofonu, kde jsem dohánûl
svoji hudební zaostalost. Jednak jsem nemûl jako dítû hudební
sluch a za druhé jsme nemûli ani rádio. Staré doslouÏilo a tak
kdyÏ jsme ‰li pfii nedûlní procházce po Vr‰ovicích, spatfiil jsem
za v˘kladní skfiíní malou krabiãku se sluchátky a tatínek mi
vysvûtlil, Ïe se jedná o krystalku. Od toho okamÏiku jsem
nemûl vût‰í pfiání neÏ spojit se se svûtem pomocí tohoto
malého zázraku. KdyÏ mi bylo osm let, tak se mi tento sen o
vánocích splnil. Krystalka skuteãnû hrála. JenÏe to mûlo hned
nûkolik háãkÛ. Hrála pouze jednu stanici (Prahu 1), coÏ by tak
nevadilo. Ta v‰ak byla v podveãer ru‰ena ru‰iãkou, která nás
chránila pfied ideologickou diverzí ze Západu, coÏ se dalo
je‰tû s trochou imaginace pfiekonat. Hlavním nepfiítelem v‰ak
byla paní správcová Kuchafiová, která prohlásila, Ïe anténa,
která se vystrãila z okna a vedla tu na nejbliÏ‰í strom ãi na
klepadlo nebo hromosvod, je nebezpeãná, protoÏe by do ní
mohl udefiit blesk. Marnû jsme argumentovali, Ïe je zima a v
zimû, Ïe boufiky neb˘vají.
AÈ jsem pfies den vybudoval sebelep‰í a sebedÛmyslnûj‰í
anténu, v noci se nepfiítel mého projektu nenápadnû pfiiblíÏil
a vysílání ustalo a ráno se objevil jen zbytek drátu, kter˘ visel
z na‰eho okna. Tento sysifovsk˘ boj trval nûkolik rokÛ.
Mezitím se objevila jiÏ první tranzistorová rádia, ale jeden
polovodiã stál tehdy 32 Kãs, takÏe jsem na nûj spofiil dlouhé
mûsíce, aby pak shofiel pfii prvním ‰patném zapojení do
zesilovaãe pro krystalku. JiÏ tehdy jsem mûl vizi, Ïe budu
chodit po ulici se sluchátky na u‰ích a poslouchat krystalku s
tranzistorov˘m zesilovaãem. MP3 v‰ak pfii‰ly do módy aÏ o
nûkolik desítek let pozdûji.
JenÏe ãas trhl oponou a najednou jsem pfieskoãil jeden
v˘vojov˘ stupeÀ. Nejvût‰ím hitem byly kotouãové
magnetofony. Ale jak si pofiídit nûjakou nahrávku, kdyÏ stále
nebylo z ãeho. Tentokrát pfii‰la se spásnou my‰lenkou moje
moudrá matka. Co tak koupit místo magnetofonu rádio, které
by pûknû hrálo. JenÏe taková rádia byla drahá a penûz v
chudé rodinû nebylo mnoho. Nakonec zvítûzil kompromis
mezi rádiem a magnetofonem - gramorádio. Nápad to byl
skvûl˘ a  jednoho veãera jsme pfiinesli domÛ obrovskou skfiíÀ
s tfiemi reproduktory, pûtilampovou Barkarolu.

Ale opût to mûlo jeden háãek; nemûli jsme Ïádné desky a
desky byly drahé. Single za pûtku (pro pozdûji narozené
jednalo se o deset korun ãeskoslovensk˘ch, pûtikoruna byl
bÛr ãi bÛra, pozdûj‰í dvacetikorunû se fiíkalo Ïi‰ka - podle
husitského hejtmana Jana ÎiÏky z Trocnova vyobrazeném
na bankovce, stokoruna mûla nelogick˘ název kilo a
tisícikorunám se fiíkalo tác), epíãka (single se ãtyfimi písniãkami)
byla za dvacet a elpíãka za 36 Kãs.
A tak zaãala moje marnotratná vá‰eÀ. Na âechovû námûstí
byla prodejna nesoucí hrd˘ název Supraphon a tam jsem
tehdy nechal sv˘ch prvních ãtyfiicet korun za dva singly a
epíãko s hitem Spirituál kvintetu Michael Row the Boat
Ashore. Po ãase jsem zjistil, Ïe Supraphon je velmi limitovan˘
a Ïe v kulturních stfiediscích spfiátelen˘ch zemí mají hotové
poklady. V polském kulturním stfiedisku mûli single s Louisem
Armstrongem Memphis Blues. (Pozdûji mi ho sám velk˘
trumpetista podepsal.) Hotové poklady v‰ak mûli ve
v˘chodonûmeckém kulturním stfiedisku. Mûli tam tfieba elpíãko
na jedné stranû s Dukem Ellingtonem a na druhé s Django
Reinhardtem, nahrávku z Hamburku The Beatles z roku 1961
Ain’t She Sweet, je‰tû s Tonym Sheridanem. Snad o rok
pozdûji, rovnûÏ v Hamburku, byl nahrán dal‰í single Sweet
Georgia Brown. V‰e záhadnû vy‰lo na v˘chodonûmeck˘ch
deskách Amica v roce 1964. Mimochodem v˘chodonûmeck˘
single Ain’t She Sweet má dnes hodnotu 424 kanadsk˘ch
dolarÛ, coÏ je 7484 Kã, ãili hodnota tohoto pokladu, kter˘ jsem
kdysi vlastnil vyrostla o 46 775 procent neb tehdy stála
neuvûfiiteln˘ch ‰estnáct korun.
A najednou jsem opût v tom, je zima a kvartet houslisty Drew
Jurecky (Jesse Barksdale - sólová kytara, Roberto Rosenman
- doprovodná kytara a Chris Banks - basa) hraje u sv. Václava
v Torontu opût melodie jako Sweet Georigia Brown, skladby
Duke Ellingtona ãi Django Reinhardta. A posluchaãi opût
tleskají. Snad proto, Ïe vût‰ina z nich si tu dobu pamatuje a
kapela zní jako tehdy z desky: pfiesnû a hudebníci hrají s chutí.
Nedûlní podveãery u svatého Václava se ujaly, ale pozor,
pfií‰tí koncert nebude v nedûli a taky ne v obvykl˘ch pût hodin
odpoledne, ale jiÏ v úter˘ 9. února v 19:30, a tentokrát
budeme mít opût moÏnost vidût ‰piãkové Panochovo kvarteto,
které jsme vidûli na podzim roku 2008.

Ale‰ Bfiezina
***

Vlevo nahoře: Legendární elpíčko: z jedné strany Duke Ellington, z druhé Django Reinhardt.

Vpravo: Roberto Rosenman, Drew Jurecka, Jesse Barksdale a Chris Banks.
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Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00, sobota: 10:00-13:00.

Tel.: 416-439-0792

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

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

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 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  10:00.  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: V
bfieznu.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: V bfieznu.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: V
bfieznu
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
Podrobnosti Jan Mí‰ek, tel. 905-563-854

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

23. 1. 2010 v 03:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

11. 2. 2010

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 14. ãervna 2010:

 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 Dfiíve, Unit 21

(jiÏnû od kfiiÏovatky Steeles Avenue West a Dufferin Street)

__________

 Dospûlí - kaÏdou stfiedu od 20:00 do 22:00 hodin

Prostná, aerobik, posilování
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street

(jiÏnû od kfiiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street)

Informace: Haná Jurásková (905) 838-2541

__________

 Rekreaãní volejbal muÏÛ a Ïen
se hraje kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin

George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street

 Informace:

Ivo Sypták (416) 656-0490

Oznámení
velvyslanectví

Velvyslanectví âeské republiky
v Ottawû oznamuje, Ïe v úter˘ a
ve stfiedu 23. a 24. února 2010
uspofiádá ve Vancouveru
konzulární dny urãené pro ãeskou
krajanskou komunitu. Konzulární
jednatelství bude otevfieno v
tûchto dvou dnech vÏdy od 9 do
12 hodin a od 13 do 16 hodin na
adrese 1755 East 2nd Avenue,
Vancouver, BC, V5N 1E3
Konzulární jednatelství bude
pfiednostnû poskytovat sluÏby
spojené se státoobãanskou a
matriãní agendou, ovûfiováním
podpisÛ a poradenskou ãinností.
V pfiípadû potfieby dal‰ích
informací bude moÏné v prÛbûhu
uveden˘ch dnÛ kontaktovat
konzulární jednatelství na
telefonním ãísle +1 (613) 293-
6667.
UpozorÀujeme, Ïe parkovací
moÏnosti v místû konzulárního
jednatelství ve Vancouveruu jsou
omezeny.

30. 1. (so) 18:00
Spoleãensk˘ ples

Hala kostela sv. Václava
***

30. 1. (so) 20:00
Ed Vokurka v Drake Hotel

1150 Queen St. W.
***

31. 1. (ne) 16:30
Dûtské ‰ibfiinky

Hala kostela sv. Václava
***

9. 2. (út) 19:30
Panochovo kvarteto
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava

***
13. 2. (so) 19:00

·ibfiinky Sokola Toronto
Hala kostela sv. Václava

***
14.2. (ne) 18:00

Valentinsk˘ bál s Lenkou Filipovou
Canada SK, Entertainment

Mississauga Grand Banquet  and Convention
Centre

35 Brunel Road.
***

21.2. (ne)
Spoleãenská akce na Masaryktownu

***
27. 2. (so)

Zimní sokolské hry
Horseshoe Valley Ski Resort

***
7.3. (ne)

Vzpomínka na TGM
Masaryktown

***
7. 3. (ne)

Valná hromada Sokola
***

14. 3. (ne) 17:00
Karolina Kubálek - klavír

Nokturna v mûstû
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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.

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

zaji‰Èuje propagaci a
marketing âeske republiky jako

atraktivní turistické destinace
 na kanadském trhu.

Pro vice informaci kontaktujte
CzechTourism Kanada:

2 Bloor Street West Suite 1500
Toronto, Ontario M4W 3E2

Tel.: 416/363-9928
Fax: (416) 972-6991

E-mail: info-ca@czechtourism.com
www.CzechTourism.com

âeská centrála
cestovního ruchu

Lubor Havel
(12. 7. 1922 - 18. 1. 2010)

V pondûlí 18. ledna zemfiel ve vûku 87 let
v Ottawû Lubor Havel, âech jak˘ch je
málo. Lubor se narodil  12. 7. 1922 v
Jiãínû, ale vût‰inu svého Ïivota Ïil v Praze.
Jeho otec i Lubor, a tím i celá rodina, to
pro stateãnost nikdy nemûli lehké.
Otec Lubora byl za války vûznûn v

koncentraãním tábofie a Lubor po válce
byl ãlenem nár.-soc. strany, v které byli
napfi. Milada Horáková,  Petr Zenkl,
Vladimír Krajina a Ota Hora. Po únorovém
komunistickém puãi v roce 1948 mohl
odejít za hranice, ale chtûl naopak
pomáhat jin˘m v pfiechodu hranic.
Skupina byla ale odhalena a Lubor jiÏ v
listopadu 1948  byl odsouzen jako 26-
let˘ k 15 letÛm vûzení, z nichÏ si odsedûl
osm let, pfieváÏnû v uranov˘ch dolech v
Jáchymovû za velmi tûÏk˘ch podmínek.
·tûstí se na nûho usmálo teprve kdyÏ po

propu‰tûní v roce 1956 se seznámil se
svojí budoucí manÏelkou Radkou, s
kterou se oÏenil v roce 1957. Jejich
manÏelství bylo pfiíkladné. Podafiilo se
jim odejít s 10-letou dcerou Radkou v
roce 1968 do Kanady a usídlili se v
Ottawû.
V Ottawû byli Radka a Lubor velmi

populární tím, Ïe otevfieli svojí  restauraci
Slavie. V restauraci se scházeli âe‰i a
Slováci nejen na v˘borné jídlo a pití, ale
také u pfiíleÏitosti náv‰tûv exilov˘ch
umûlcÛ a v posametové dobû i ãesk˘ch a
slovensk˘ch umûlcÛ z rodné vlasti. Lubor
byl ale také ãlovûk zásadov˘ a tak kdyÏ
pfiijelo slovenské divadlo a ve vyprodané
restauraci vystupovalo, Lubor nechtûl
dovolit prvnímu Václavem Havlem
dosazenému posametovému velvyslanci
(krátce pfiedtím ãlenu ÚV KSS) se
pfiedstavení úãastnit.
Lubor Havel by aktivním ãlenem

organizace politick˘ch vûzÀÛ v zahraniãí,
Sokola a âeského a slovenského
sdruÏení v Kanadû. Byl to stateãn˘ ãlovûk,
dobr˘ Kanaìan a ãesk˘ vlastenec (a
vûrn˘ pfiíznivec svého klubu pozn. red.).
Ottawská komunita se s Luborem

rozlouãila v sobotu 23. ledna. ManÏelce
Radce a celé její  rodinû vyjadfiujeme
upfiímnou a hlubokou soustrast. âest jeho
památce!

Milo‰ ·uchma-Ottawa
***
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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

Book-Canada-Czech Republic

Integrated Medicine Clinic
Provide the Following

 Medical Services:
Massage Therapy, Manual Lymphatic
Drainage (CDT), Hot Stone Massage

***
Naturopatie, hypnoterapie, joga,

qigong. aromaterapie, chiropraxe,
akupunktura,  reflexologie,

psychoterapie, zdravá tûlesná váha,
postraumatick˘ stres a

programy pro dûti s ADD, ADHD,
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

Loni jsem dostal od Dá‰y a Vládi
Rydlov˘ch malou kníÏeãku  ver‰Û,
Hrubínovu “Romanci pro kfiídlovku” (vy‰la
v roce 1962 a byla zfilmována). Je to
pfiíbûh o dvacetiletém chlapci, kter˘
vypráví  o své lásce k Terinû,
patnáctiletému dûvãeti. Ale to jsou v‰ední
slova. Ten chlapec (nebo Hrubín) je
jedním z tûch, ktefií sv˘mi slovy sahají po
hvûzdách. A o Terinû  fiíká: “Je v‰echno,
co naráz zastavuje srdce, a pfiece to není
smrt.” Terina vybírala peníze u kolotoãe
na pouti v Le‰anech, vesnici, kam chlapec
jezdil k tetû; u kolotoãe, kde Viktor hrál na
kfiídlovku a obãas “nechal u hvûzd
zatfiepat se sólo,” u kolotoãe, na kterém
chlapec chodil jezdit, Terina si k nûmu v
jízdû vyskoãila, “koleny ses mi opfiela o
lopatky a má kfiídla se rozprostfiela v tvé
krvi...”
„... zkusil jsem tû políbit na spánek.
Uhnulas a bled˘ plamínek  tv˘ch vlasÛ
mû ‰lehl, hluboko v kfiíÏi jsem ucítil
palãivost a v ústech jsem vyhofiel....
Terino, obleãu tû do hvûzd a tvé tûlo
posázím vesmíry, poslední kfiísnutí cvrãka
na podzim bude ti sly‰itelné stejnû jako
exploze, kdyÏ vzniká nová hvûzda...” A
potom Terina odjela, ale ne dfiív, neÏ ho
políbila: “Terino, dnes veãer odjelas ve
voze se záclonkami. Vãera jsi mû sama
políbila na ústa. A ta jediná vloãka tvého
polibku roztfiískla se po celé obloze.
VzhlíÏím k hvûzdám, a kdykoliv usrknu,
stáhnou se v‰echny na mé rty.” A chlapec

musí bdít nad tichem svûtnice, “aby se
nerozlilo po celém vesmíru.”
 A pfiem˘‰let o lásce a smrti:  “Je vlahá
letní noc,
je v ní v‰echno, co navûky zastavuje
srdce,
 v‰echno, ãím ãlovûk vydechne jakoby
poprvé,
a je to noc v‰ech nocí, prvnû v Ïití nesu
stra‰né bfiímû lásky a smrti souãasnû...
Noc lásky a smrti Ïíhá jasnû a temnû
m˘ch dvacet let, tûch dvacet
zlatoploutv˘ch ryb.
Musím bdít.”
 A kdyÏ zase ve vesnici slavili pouÈ a
chlapec pfii‰el ke kolotoãi, Viktor mu fiekl:
‘Umfiela na zá‰krt. V zimû.’
“Veãer budu leÏet u plotu, obliãejem
 v trávû. Z návsi mû Viktorova kfiídlovka
 bude pfiibíjet k zemi a její sólo
bude se tfiepetat pod m˘mi spánky...”
(“KdyÏ jsem ji v janovcích
objímal, uÏ se jí pod záda sunul hrob.
Teì pfies hlínu a pfies kofiínky zemû
bude pr‰et na její milovanou hruì.”)
 A k stáru, aÏ bude hledat Terinin hrob,
hrobník mu fiekne: “uÏ tu není dva roky”.
Ale chlapec, vlastnû uÏ stárnoucí, a
nakonec star˘ muÏ, stále zÛstane otevfien
“jí, která bude Ïivot roubovat na mÛj sen,
aÈ se i smrti podobá, nikdy to pfiece
nebude smrt, její vûrn˘ obraz je v fiece,
vûãnû jiná voda Ïene se pefiejí,
jen pûnu chytí‰ z ní a kdovíkde je jí
uÏ konec, stále se budu do ní hrouÏit,

Romance pro kfiídlovku - O kráse ãeské fieãi
Tûch nûkolik set slov, s kter˘mi v denním Ïivotû vystaãíme, i slova tak posvátná a hutná  jako chleba, sÛl, Ïena, muÏ jsou slova
ohmataná, ‰edivá. Ale jsou také slova, jimiÏ lidé nadaní zvlá‰tním citem pro svÛj jazyk, roz‰ifiují a prohlubují fieãi‰tû fieãi a sahají
po hvûzdách.

znovu
chtít ji zadrÏet, dát jí trvalost kovu,
a stále, na kfiídlech i kfiídla odhodiv,
budu ji Ïíti tak dlouho, co budu Ïiv.”

A bude s ní stavût opil˘ kolotoã:
“... potom zbofiíme
borov˘ trÛn ticha, a vÛni otav
pokofiíme zápachem z v˘fuku,
skály,
které uÏ tisíce let zarÛstají mechem,
se rozdivoãí a z hou‰tin pamûti
drsného kraje vyrazí a stanou s námi
nade vsí, aby z ní vychlamstaly Ïivot.
Se stádem tûch laãn˘ch skal naráz
vtrhneme
do bezbrann˘ch Le‰an...
I zaãnem stavût ze stínÛ a závrati
opil˘ kolotoã, z prachu vydupávat
kroky dávn˘ch taneãníkÛ a kaÏd˘ po svém
zpívat konec Ïalostné romance -“

A navÏdy v nûm bude Ïít ona noc...
“NavÏdy mne bude víc o tu noc,
kdy jsem tû vyvolával z mûsíãních par
a popel na Ïhavém srdci drÏel tvar
nûãeho, co uÏ není, zatímco tys Ïila
a Ïije‰, ne pfiízrak, ne stín, jenÏ vstává z
mar,
ne bludiãka, ne bysta námûsíãnû bílá,
ale láska, jeÏ v krvi Ïil a cév
divoce tepá.”
 Rodná fieãi, budiÏ poÏehnána!

Josef âermák
***

Kanadská mozaika
Velvyslankynû na plese

olympionikÛ
Velvyslankynû Kanady Valerie Raymond
se spolu se sv˘m manÏelem Tomem de
Fayem zúãastnila minul˘ pátek 15. ledna
XIII. plesu olympionikÛ a sportovcÛ, kter˘ se
uskuteãnil v prostorách hotelu Best Western
Premier International v Brnû. Jednalo se o
v˘znamné spoleãenské setkání sportovcÛ,
ãlenÛ âeského klubu olympionikÛ i âeského
olympijského v˘boru, zástupcÛ mûsta i
regionu, podnikatelÛ, umûlcÛ i ‰iroké
vefiejnosti. Akce, kterou pofiádal âesk˘ klub
olympionikÛ Jihomoravského kraje, byla
zamûfiena na propagaci zimních
olympijsk˘ch her ve Vancouveru a rÛzn˘mi
formami pfiiblíÏila Kanadu a Britskou Kolumbii
jako hostitele a dûji‰tû tûchto her. Bûhem
zahajovacího projevu velvyslankynû Kanady
zmínila mimo jiné i to, Ïe doufá, Ïe „ãlenové
ãeské delegace budou mít ãas i na to, aby
vstfiebali olympijskou atmosféru, poznali
kanadskou pohostinnost a uÏili si nádhernou
horskou scenérii.“ Na závûr nechybûlo pfiání
hodnû ‰tûstí ãesk˘m sportovcÛm na
olympiádû.

www.olympic.cz
***

Slavnostní otevfiení ãesko-
kanadské ‰koly

Kanadská velvyslankynû Valerie Raymond
se zúãastnila slavnostního otevfiení nové
budovy ãesko-kanadské ‰koly Sunny
Canadian School, které se uskuteãnilo 15.
ledna v Jesenici - Zdimefiiãích u Prahy.
Matefiská a základní ‰kola Sunny Canadian
po pfiedchozím osmiletém pÛsobení v
Hluboãince bude novû ve Zdimefiicích
zaji‰Èovat v˘uku jak s anglick˘m, tak ãesk˘m
programem. Jedná se o soukromou ‰kolu,
která pro potfieby obce rezervovala padesát
míst pro dûti z Jesenice a blízkého okolí,
které ji budou moci nav‰tûvovat za poplatek
srovnateln˘ s vefiejn˘m ‰koln˘m. Vzdûlávací

program je zamûfien na pfiirozen˘ zpÛsob
pfiijetí anglického jazyka, individuální pfiístup
k dûtem a jejich maximální osobní rozvoj.
Základní kámen nové ‰koly byl slavnostnû
poloÏen 1. fiíjna 2008.

***

Kanadská pomoc Haiti
Ministr obrany Peter MacKay sdûlil, Ïe
kanadská armáda na Haiti zatím doruãila
pfies 40 000 kg materiálu, posílá do zemû 1
000 vojákÛ a vyslala dvû vojenské lodû s
potfiebn˘m nákladem. Kanadská vláda
potvrdila, Ïe zemfielo 11 KanaìanÛ a 859 je
nezvûstn˘ch od úterního zemûtfiesení, které
dosáhlo 7 stupÀÛ Richterovy stupnice.
Kanadská speciální zásahová jednotka
pÛsobí pfiedev‰ím v nejvíce zasaÏeném
mûstû Jacmel, které se nachází pfiibliÏnû 30
kilometrÛ od hlavního mûsta Port-au-Prince
a které je i b˘val˘m domovem kanadské
generální guvernérky Michaélle Jean. Podle
generála Laroche je zhroucená infrastruktura
nejvût‰ím problémem pfii distribuci materiálu
a lékÛ. 17. ledna ministr zahraniãních vûcí
Lawrence Cannon zorganizoval konferenãní
hovor devíti ministrÛ zahraniãí a zástupcÛ
mezinárodních organizací sdruÏen˘ch v
neformální skupinû Pfiátelé Haiti (zaloÏena
zaãátkem devadesát˘ch let). Úãastníci se
shodli na posílení pomoci Haiti a nutnosti
následné rekonstrukce ostrovního státu ve
stfiednûdobém a dlouhodobém horizontu.
„Kanadská vláda s potû‰ením pfiivítala
potvrzení úãasti haitského premiéra Jeana-
Maxe Belleriva a ministrÛ zahraniãí skupiny
Pfiátelé Haiti na plánovaném setkání 25.
ledna v Montréalu, které zahájí jednání na
téma rekonstrukce Haiti, jeÏ budou
pokraãovat na konferenci plánované na jaro,“
fiekl ministr zahraniãních vûcí Lawrence
Cannon.

www.international.gc.ca
Kanadskou mozaiku vydává Kanadské
velvyslanectví v Praze

www.canada.cz
***

âesk˘ ACAT informuje
VáÏení ãlenové a pfiíznivci hnutí ACAT,
dal‰í dopis, kter˘ Vám nabízíme k
podpisování a jako námût pro pfiímluvné
modlitby, je adresován generálnímu
státnímu zástupci Ruské federace.
Struãn˘ obsah dopisu v ãe‰tinû:
Mám starost o ãeãenskou rodinu
Ibragimov˘ch. 21. fiíjna 2009 byl v
ãeãenském hlavním mûstû Grozném zatãen
student Said-Sálek Ibragimov, pocházející
z okresu Urus-Martan. Nûkolik hodin
pfiedtím provedly bezpeãnostní síly domovní
prohlídku v jeho bydli‰ti. Said-Sálek
Ibragimov se tehdy nacházel v Grozném.
Pfiítomny byly zpoãátku jen jeho manÏelka
a osmdesátiletá babiãka. KdyÏ pfii‰el jeho
str˘c, Adnan Ibragimov, i on byl spolu s
osmdesátiletou Ïenou vysl˘chán na policejní
stanici. TéhoÏ dne se na policejní sluÏebnû
setkal se synovcem a byl svûdkem toho, Ïe
se mu vyhroÏuje smrtí. KdyÏ Adnan
Ibragimov chtûl na státním zastupitelství
podat Ïádost o vy‰etfiení zatãení pfiíbuzného,
úfiedníci mu sdûlili, Ïe tím ohroÏuje sebe i
svou rodinu. Îádám rychlé a nestranné
vy‰etfiení zatãení Said-Sáleka Ibragimova a
jeho ochranu pfied muãením a smrtí. Podle
nûkter˘ch zpráv v domû zatãeného bûhem
domovní prohlídky vypukl poÏár. PoÏaduji
fiádné vy‰etfiení i této okolnosti.
AÈ uÏ ode‰lete své podpisy pfiímo do
Moskvy, nebo na mou adresu, za ãesk˘
ACAT Vám dûkuji.
S pozdravem

Monika Îárská
ACAT, Pohofielec 26, 118 00 Praha 1,
mail: acatpraha@seznam.cz
www.acat.ecn.cz
http://benesov.evangnet.cz

***
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Nokturna v mûstû

Panochovo kvarteto

vystoupí o dva dny dfiíve
neÏ bylo pÛvodnû plánováno - a to jiÏ

v úter˘ 9. února 2009 v 19:30
v kostele sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
na programu bude

Dvofiák, Smetana, Fibich,
Vstupné  25.00 dolarÛ          info 905/232-3092

nebo
www.nocturnesinthecity.com.

Obãerstvení jako obvykle.

Denní kronika
20.1.2010

âe‰i, pfieborníci
v dobroãinnosti

Praha-mfd- JAN GAZDÍK, RADKA
WALLEROVÁ-Mohlo by se zdát, Ïe âe‰i
jsou lhostejní a chladní. Ale ochota, s
jakou posílají peníze na pomoc
postiÏen˘m oblastem, ukazuje, Ïe to tak
úplnû neplatí.
Podle mnoÏství penûz, které lidé vûnovali
zemím postiÏen˘m katastrofami, âe‰i
mezi postkomunistick˘mi zemûmi
vynikají.
„Bereme-li v úvahu srovnatelné zemû,
jako je Slovensko, Maìarsko ãi Polsko,
dávají âe‰i mnohem více,“ fiíká fieditel
nadace âlovûk v tísni ·imon Pánek.
Sbírky v âeské republice jsou uÏ od 90.
let nejvût‰í, a to nejen relativnû - napfiíklad
na obûti tsunami se vybralo ãtyfiikrát více
penûz neÏ v nûkolikanásobnû vût‰ím
Polsku. O srovnatelném Slovensku ãi
Maìarsku ani nemluvû. A na Tatry
poniãené vichfiicí vybrali âe‰i dokonce
více penûz neÏ Slováci.
O ochotû pomáhat lidem v nouzi svûdãí
mimo jiné i 28 milionÛ korun, které se jen
do vãerej‰ka se‰ly na úãtech ãtyfi velk˘ch
vefiejn˘ch sbírek na pomoc
zdevastovanému Haiti. To je víc, neÏ
kolik dosud dala vláda ze státního
rozpoãtu.
Odkud se bere ta ‰tûdrost? „âechy a
Morava byly v historii nemilosrdnû
válcovány - snad jen s v˘jimkou kralování
císafie Karla IV. âe‰i mají proto v genech
zakódováno pomáhat tûm, kdo se ocitli v
nouzi. Zdánlivá lhostejnost je jen
maskou,“ fiíká sociolog Jaroslav S˘kora.
Podle Pánka je dÛvodÛ více: „Jsme na
tom ekonomicky dobfie, a to i lépe neÏ
okolní zemû,“ fiíká. Fungující nevládní
organizace dokáÏou peníze opravdu
pfiemûnit v pomoc. „A navíc jsme si sami
proÏili povodnû,“ uvedl.
O ochotû âechÛ pomáhat jin˘m, kdyÏ je
postihne Ïivelní katastrofa nebo válka,
svûdãí i dal‰í fakta: tuzemské organizace
pomáhaly v uplynul˘ch dvaceti letech ve
více neÏ ‰edesáti zemích svûta. Padesáti
státÛm ãi regionÛm, jako jsou napfiíklad
Etiopie a Somálsko ãi Karibik, pomáhal
kromû toho stát. Od roku 2000 v nich
spustil 234 projektÛ, do nichÏ investoval
na obnovu ekonomiky ãi zdravotnictví
630 milionÛ korun.
„Pomoc lidem v nouzi nahrazuje
nedostatek víry“ „Mezi nov˘mi ãlensk˘mi
zemûmi Unie jsme v˘jimeãní i v tom, Ïe
na okamÏitou pomoc lidem v nouzi
pamatujeme zvlá‰tním rozpoãtem. Loni
pûtaosmdesátimilionov˘m, letos
tfiiasedmdesátimilionov˘m,“ pfiipomíná
mluvãí ministerstva zahraniãí Jifií Bene‰.
Z této ãástky uÏ do Haiti ode‰lo pût
milionÛ - OSN je pouÏije na obnovu zdrojÛ
pitné vody. A dal‰ích deset milionÛ dává
k dispozici vláda. Pûtimilionovou sumu
vyãlenilo kromû toho ministerstvo obrany,
které je pfiipraveno vyslat na Haiti mobilní
t˘my zdravotníkÛ, biologÛ a policistÛ.
Spontánní dobroãinnost âechÛ v pomoci
lidem postiÏen˘m Ïivelní katastrofou
mÛÏe podle psychologa Slavomila
Hubálka souviset i s jejich ateismem.
„Urãitû stojí za zváÏení, zda si nedostatek
víry právû tímhle nekompenzujeme,“
klade si otázku psycholog. A pfiipomíná
tak trochu zapomenut˘ fakt: pfii
katastrofálních záplavách v letech 1997
a 2002 posílali lidé na konta

humanitárních organizací nejenom
peníze, ale mnozí si navíc vybírali i nûkolik
t˘dnÛ dovolené, jen aby mohli pomáhat
ve vesnicích zcela zaplaven˘ch bahnem.
V âesku navíc podle psychologa Hubálka
nevymfielo mezi lidmi vûdomí, Ïe pokud
se ãlovûk k nûkomu chová dobfie, oplatí
mu dfiíve ãi pozdûji nûkdo jin˘ stejnou
mincí.
Emoce, které vypl˘vají z ochoty lidí
pomáhat jin˘m v nouzi, vyvolává ov‰em
jejich nespokojenost s tím, jak pomalu
jedná ve vztahu k Haiti ãesk˘ stát.
I Jifií Bene‰ z ministerstva zahraniãí
pfiipou‰tí, Ïe resort je pod palbou kritiky
lidí, Ïe stát by mohl dát více a mnohem
rychleji.
„Posílat na Haiti nekoordinovanû pomoc,
která pak bude t˘dny leÏet na pfieplnûném
leti‰ti v Port-au-Prince, nemá smysl,“
vysvûtluje.
Ministerstvo zahraniãí se proto snaÏí
nakupovat potfiebné sluÏby u zemí, které
mají na Haiti tradiãnû velk˘ vliv a jejichÏ
t˘my v zemi uÏ pÛsobí - aÈ uÏ jde o
Francii, nûkteré hispánské zemû,
pfiedev‰ím ale USA. Efektivní pomoc
âeska mÛÏe mít tedy i následující podobu:
Ameriãané shazují lidem z letounÛ
potraviny, které zaplatili âe‰i. Bene‰
uji‰Èuje, Ïe ministerstvo zahraniãí si
peãlivû hlídá, na co byly miliony, které
vláda premiéra Fischera pro Haiti uvolnila,
pouÏity a Ïe nebyly jen tak vypl˘tvány.
OSN kromû toho Ïádá státy, aby
neposílaly na Haiti dal‰í záchranné t˘my
ãi pomoc, pokud nebude pfiedem
dohodnuta.
·éf spoleãnosti âlovûk v tísni ·imon
Pánek s fieditelem spoleãnosti Adra
nejsou pfiesto spokojeni. âe‰i pr˘ vynikají
v rychlosti pomoci lidem postiÏen˘m
katastrofou. Ale hÛfie jsou na tom s
podporou chud˘ch zemí, v nichÏ se
zrovna nic nedûje.

***

21.1.2010

V Plzni mohou zaãít
odebírat tituly

PlzeÀ-právo/Marek Pfiibil-Západoãeská
univerzita v Plzni mÛÏe zaãít ve správním
fiízení odebírat tituly nûkter˘m podezfiel˘m
absolventÛm skandály zmítané právnické
fakulty.
Vãera to uvedla ministrynû ‰kolství

Miroslava Kopicová s tím, Ïe nevidí Ïádn˘
dÛvod, proã dál otálet. Údajní adepti na
ztrátu diplomu jsou pfiipraveni se bránit
soudnû.
Dûkan fakulty Jifií Pospí‰il (ODS)

vyjádfiení Kopicové vítá. „V situaci, kdy je
na tuto vûc více právních názorÛ, je dobré,
Ïe ministerstvo vyslovilo jasn˘ názor, o
kter˘ se teì mÛÏe univerzita opfiít,“ fiekl
Právu Pospí‰il.
Pfii univerzitní provûrce se zjistilo, Ïe

fakultou pro‰lo nestandardnû 14 ze 63
absolventÛ doktorského studia.
„U magisterského, pokud vím, stále

‰etfiení probíhá,“ dodal Pospí‰il. Podle
rektora Josefa PrÛ‰i má univerzita
pfiipraveny podklady pro odebrání titulu u
‰esti lidí.
Rektorát by je mohl obeslat uÏ pfií‰tí

nebo pfiespfií‰tí t˘den, uvedl rektor. Îádná
jména v‰ak nepotvrdil. „JestliÏe nebudu
mít jistotu, Ïe lze zvefiejnit jméno, tak to
neudûlám,“ konstatoval PrÛ‰a.
Na seznamu podezfiel˘ch absolventÛ

doktorského studia je podle zatím
oficiálnû nepotvrzen˘ch informací i jméno
pfiedsedy akademického senátu fakulty

Pokračování na str. 6
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Daniela Teleckého. Ten vãera Právu
sdûlil, Ïe jej dosud nikdo z rektorátu
neinformoval.
„Obeslal jsem pana rektora, nicménû v

odpovûdi mi pfii‰lo, Ïe se o mnû nikde
nevyjadfioval,“ dodal Teleck˘. V pfiípadû,
Ïe by vûc, tedy odebírání titulÛ, byla
posouzena jako správní fiízení, musí podle
Teleckého probíhat se v‰emi náleÏitostmi.
„AÏ v nûm bych se mohl vyjádfiit,“ uvedl s
tím, Ïe jako právník je pfiipraven se s
univerzitou soudit.
Kopicová, jeÏ vãera jednala s PrÛ‰ou,

âTK fiekla: „Musíme zkusit tu jedinou
cestu, kterou definovali na‰i právníci, to
znamená vzít diplom jako správní akt a
postupovat podle správního fiádu.
Nevidím Ïádn˘ dÛvod, proã bychom mûli
otálet.“
Oãekává se, Ïe lidé, kter˘m budou tituly

odejmuty, se obrátí na soud. V takovém

pfiípadû, a také pokud by si postiÏení
podali Ïádost o takzvan˘ rozklad, by
oprávnûnost odebrání titulÛ posuzovalo
podle Kopicové i ministerstvo ‰kolství.
âT vãera uvedla, Ïe kromû Teleckého

jde o uãitele z fakulty Jana Kavku a Jana
Suchého, o b˘valého námûstka
policejního prezidenta Jana Brázdu,
b˘valého prodûkana Ivana TomaÏiãe a
b˘valého majitele Vysoké ‰koly v
Karlov˘ch Varech Ondfieje Davida. V‰ech
‰est „hfií‰níkÛ“ je úzce spojeno s b˘val˘m
prodûkanem Milanem Kindlem.
TomaÏiã a Kavka uÏ ‰kolu opustili,

Teleck˘, Brázda, David i Such˘ zde je‰tû
uãí. Dûkan Pospí‰il se ale s nimi hodlá
rozlouãit pro nadbyteãnost.

***
Na dálnici do Nûmecka ‰lo

o Ïivot
Ústí nad Labem-právo/Karel Otcovsk˘,
Rudolf Prchal-Hromadná nehoda ãtrnácti
aut se minulou stfiedu brzy ráno stala se
na dálnici D 8 mezi Ústím nad Labem a
Nûmeckem, v úseku mezi posledním
nûmeck˘m a prvním ãesk˘m tunelem.
Jak Právu upfiesnila mluvãí ústecké

policie Veronika Hy‰plerová mezi 88. a
90. kilometrem se tu srazilo 12 kamiónÛ,
osobní vozidlo a dodávka, lehce zranûni
byli dva lidé.
„Na místo nehody vyjela vozidla na‰í

záchranné sluÏby z ústecké Masarykovy
nemocnice, na její pohotovost jsme
pfievezli jednu osobu s pohmoÏdûn˘m
hrudníkem,“ sdûlil Právu mluvãí Krajské
zdravotní Jifií Vondra.
Havárie se stala za husté mlhy, která na

vrcholcích Kru‰n˘ch hor sniÏovala
viditelnost sotva na pár metrÛ.

„Pofiádnû ani nevím, jak se to stalo. Byla
mlha, v pravém jízdním pruhu stály
kamióny, ten poslední byl neosvûtlen˘.
Vidûl jsem ho na poslední chvíli, strhl
jsem fiízení do levého pruhu, kde jel ale
jin˘ kamión. Chybûl metr, abych to
dobrzdil,“ vylíãil Právu kritick˘ moment
Igor Vavrik, fiidiã slovenského kamiónu.
Nedobrzdil. Lehce ãelnû narazil do

tahaãe pfied sebou. KdyÏ zastavil, uvidûl
ve zpûtném zrcátku, Ïe se na nûj fiítí jin˘
kamión. „Neváhal jsem, otevfien˘m
okénkem jsem doslova vyskoãil z kabiny,“
popsal, jak si bleskurychlou reakcí moÏná
zachránil Ïivot.
PfiijíÏdûjící obr vrazil totiÏ do stojícího

vozu ve znaãné rychlosti. Maìarsk˘ fiidiã
mÛÏe hovofiit o obrovském ‰tûstí, Ïe ze
zdemolovaného vozu vylezl pouze s
odfien˘m ãelem a uchem. „Ten chlap se
podruhé narodil,“ dodal Vavrik na adresu
kolegy.
Hasiãi po pfiíjezdu okamÏitû zaãali s

asanací komunikace. „Na místo dorazil i
kontejner s potfiebn˘m zázemím pro lidi,
kter˘m nabídl napfiíklad tepl˘ ãaj,“ dodal
operaãní dÛstojník krajského hasiãského
záchranného sboru.
Dálnice byla dopoledne v obou smûrech

uzavfiena, ve 12.10 byl uvolnûn pruh
smûrem do Nûmecka, odstraÀování
následkÛ nehody trvalo aÏ do pozdního
odpoledne. Doprava byla vedena po
objíÏìkách. Situaci v‰ak komplikovala i
plánovaná uzavírka tunelov˘ch tubusÛ
smûrem na Nûmecko kvÛli údrÏbû. A tak
nûktefií fiidiãi museli do Nûmecka pfies
Cínovec na Teplicku, tûÏ‰í kamióny pfies
Rumburk na Dûãínsku.

***
22.1.2010

Policista dostal za únik
·loufov˘ch telefonních

hovorÛ podmínku
Praha-právo/Radim Vaculík-Obvodní soud
pro Prahu 8 vãera potrestal zfiejmû vÛbec
prvního policistu v âesku za únik
odposlechÛ do médií. Za zneuÏití pravomoci
vefiejného ãinitele dostal nepravomocnû
praÏsk˘ kriminalista Jifií Vacek (35)
osmimûsíãní trest podmíneãnû odloÏen˘
na dobu dvou let.
„ObÏalovan˘ nemá v bezpeãnostních

sborech co dûlat,“ konstatoval vãera
samosoudce Petr Novák, kter˘ Vackovi
kromû podmínky zakázal na dva roky
pÛsobení v tûchto sborech.
Vacka uznal vinn˘m z podílu na zvefiejnûní

v˘pisÛ telefonních hovorÛ známého
praÏského lobbisty Miroslava ·loufa. To, s
k˘m si nûkdej‰í poradce b˘valého premiéra
za âSSD Milo‰e Zemana volal v posledních
tfiech mûsících roku 2007, zvefiejnila
pfiedloni v lednu TV Nova.
Mezi nejãastûj‰ími ·loufov˘mi kontakty

byl ‰éf sekretariátu nejvy‰‰í státní
zástupkynû Josef Pavlík.
Ten si s lobbistou telefonoval od fiíjna do

poloviny prosince 2007 údajnû nejménû
ve 48 pfiípadech. ·louf ale pozdûji popfiel,
Ïe by se spolu cílenû bavili o konkrétních
kauzách.
„Je nepochybné, Ïe obÏalovan˘ poÏádal

o v˘pisy hovorÛ telefonního ãísla patfiícího
panu ·loufovi a Ïe pak jejich ãást odvysílala
televize Nova... Nevûfiím, Ïe to byla náhoda,
Ïe si obÏalovan˘ vycucal z prstu ãíslo
dotyãného, kter˘ byl v té dobû mediálnû
probírán. ObÏalovan˘ pfiesnû vûdûl, co
dûlá,“ uvedl soudce Novák.
Vacek podle nûj v okamÏiku, kdy získal

·loufovo ãíslo, ho zanesl do trestního spisu
v jiném pfiípadu, na kterém pracoval, a
následnû si pod smy‰lenou záminkou
vyÏádal od soudu pfiíkaz k pofiízení v˘pisÛ

hovorÛ známého lobbisty.
Ty následnû pofiídil policejní Útvar

zvlá‰tních ãinností a dokumenty pak Vacek
podle rozsudku obdrÏel. Jak˘m zpÛsobem
se ale dostaly do televize, není dodnes
jasné a soud to ani nezajímalo. „Nebylo to
pfiedmûtem tohoto fiízení,“ podotkl k tomu
Novák.
Sám ·louf byl rozhodnutím soudu mile

pfiekvapen. „To je vlastnû první vrána, první
policista odsouzen˘ za realizaci
odposlechÛ. Jsem rád, Ïe justice postupuje
podle zákona a Ïe koneãnû potrestala to,
co je v této zemi bohuÏel bûÏné, ale zatím
to nikdo nepostihl,“ fiekl vãera Právu.
Vacek, kter˘ nadále u policie pracuje, uÏ

jednou za stejn˘ skutek dostal trestním
pfiíkazem 400 hodin obecnû prospû‰n˘ch
prací a roãní zákaz v bezpeãnostních
sborech. Proti tomu ale podal odpor a
soudce tak musel nafiídit hlavní líãení.
„Dal jsem pÛvodnû obÏalovanému hezkou

nabídku v podobû obecnû prospû‰n˘ch
prací, ale on ji nepfiijal,“ fiekl vãera Novák,
podle kterého pr˘ bûhem líãení vy‰lo
najevo, Ïe Vackovo jednání je více
spoleãensky nebezpeãné, neÏ si soudce
myslel.
Proto nakonec vãera pfiistoupil k jeho

pfiísnûj‰ímu potrestání. Vacek od poãátku
vinu popírá a hned po rozsudku se na
místû odvolal. Pfiípad tak bude je‰tû fie‰it
praÏsk˘ mûstsk˘ soud.
„Nedopustil jsem se Ïádného trestného

ãinu,“ fiekl soudu Vacek, kter˘ upozornil na
to, Ïe pfiístup k pfiepisÛm ·loufov˘ch hovorÛ
mûlo více policistÛ. Podle jeho advokáta
Petra Faltuse se u soudu jednoznaãnû
neprokázalo, Ïe by se úniku dopustil právû
jeho klient. Je pfiesvûdãen o tom, Ïe televize
získala informace o ·loufovi od nûkoho
jiného.

***

Na pojistkách ãern˘ch du‰í
vydûlala milióny

Rokycany- Patrik Biskup-Kdyby existoval
Ïebfiíãek nejlépe placen˘ch terénních
poji‰Èovacích agentÛ, rozhodnû by mu
vévodila Hana Kohoutová z Rokycan. Ta
dokázala získat od zamûstnavatele
bûhem jediného roku miliónové provize
za získání nov˘ch klientÛ. JenÏe to má
háãek. K závratn˘m bonusÛm se 26letá
Ïena nedostala pracovitostí, ale údajnû
podfukem.
Své nadfiízené pr˘ o‰álila tím, Ïe

vykazovala smlouvy údajnû uzavírané
na ãerné du‰e. Teì ji za to hledá policie
pro podezfiení ze zloãinu. Zatykaã platí
zatím jen na území âR.
„V postavení obchodní zástupkynû

poji‰Èovny uzavfiela bûhem jednoho roku
stovky poji‰Èovacích smluv, o kter˘ch uÏ
pfiedem vûdûla, Ïe zaniknou pro
neplacení pojistného. Na základû
vykázaného poãtu smluv inkasovala
provize v celkové v˘‰i více neÏ pût miliónÛ
korun,“ fiekl policejní dÛstojník z krajské
hospodáfiské kriminálky Jan Mayer.
Fígl byl v tom, Ïe smlouvy poji‰Èovaãka

uzavírala jednak na fiktivní klienty, ale
také na lidi, kter˘m namluvila, Ïe nemusí
nic platit. „Za kaÏdého klienta pak zaplatila
první splátku tak, aby to vypadalo
vûrohodnû,“ upfiesnil Mayer.
Kde se Kohoutová v souãasné dobû

zdrÏuje, policisté netu‰í. Pokud se jim
Ïenu podafií zadrÏet, bude obvinûna z
podvodu. Za to jí v pfiípadû prokázání
viny hrozí aÏ deset let vûzení. Kriminalisté
v této souvislosti Ïádají vefiejnost o pomoc
pfii pátrání. Podat jakékoliv informace o
podezfielé mohou svûdci na tísÀovou linku
158.

***

Denní kronika
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Slovák chtûl útoãit bombami
v kostelích

Bratislava- Ivan Vilãek-Slovenská policie ve
ãtvrtek oznámila, Ïe na v˘chodû Slovenska
odhalila reálnou teroristickou hrozbu. „33let˘
Stanislav â. z obce Spi‰ské Vlachy chtûl
zaútoãit na kostely.
âelí obvinûní z trestného ãinu terorismu,“

uvedl na tiskové konferenci policejní
prezident Ján Packa.
V pfiípadû uznání viny muÏi hrozí 20 aÏ 25 let

vûzení. Je to poprvé v historii Slovenska, kdy
byla naplnûna podstata trestného ãinu
pfiípravy terorismu.
MuÏ chtûl podle policie zastra‰it vûfiící, aby

nechodili do kostela, protoÏe církev a
náboÏenství povaÏuje za nástroje k ovládání
lidí s tím, Ïe brzdí pokrok.
„Plánoval bûhem m‰e uloÏit v˘bu‰ninu do

kostela a na dálku ji aktivovat,“ fiekl Packa.
„Vystudovaného farmaceuta policie

zadrÏela v fiíjnu loÀského roku pro jinou
trestnou ãinnost spojenou s drogami. V
pfiítomnosti advokáta se pfiiznal, Ïe z volnû
dostupn˘ch chemikálií vyrábûl komponenty
pro nástraÏné v˘bu‰né systémy,“ konstatoval
Packa.
Pfii prohlídce jeho bytu na‰la policie

v˘bu‰niny, které si muÏ opakovanû
odzkou‰el v lese. „Jejich úãinek odpovídá
ruãnímu granátu RG-4. Úãinnost v˘bu‰niny
chtûl umocnit vloÏením vyrobené látky do
hasicího pfiístroje nebo plynové bomby,“
dodal Packa.
Policie odmítla informovat, o jaké v˘bu‰niny

‰lo. Stanislav â. byl v minulosti trestán za
majetkovou a drogovou trestnou ãinnost.
·éf vládní Lidové strany HZDS Vladimír

Meãiar Ïádal zaãátkem roku odchod Packy
z ãela policejního sboru z dÛvodu
nezvládnutého v˘cviku sluÏebních psÛ na
popradském leti‰ti.
Policista tehdy zapomnûl v˘bu‰ninu u

zavazadel cestujících a letadlo s ní odletûlo
do irského Dublinu.
„Ten ãlovûk nemá co ve funkci dûlat. Za tyto

kroky nese odpovûdnost,“ uvedl Meãiar.
Ministr vnitra Robert KaliÀák se Packy zastal.
„Pokud by tato náloÏ odpovídala tûm

parametrÛm, které byly fieãeny, a vybuchla v
uzavfiené místnosti napfi. v kostele, tak by
následky mohly b˘t fatální, urãitû by do‰lo ke
smrti nûkolika lidí,“ fiekl k tomu expert Policejní
akademie âR Marián Brzybohat˘.

***

Slota vyzeral v parlamente
ako spoloãensky unaven˘

BRATISLAVA-sme/Monika Tódová-
Predseda SNS Ján Slota v stredu v
parlamente vyzeral spoloãensky
unaven˘. Slotu sa snaÏili pred novinármi
chrániÈ jeho stranícki kolegovia, ale
predseda SNS chvíºu ochotne aj sám
pózoval. “PrestaÀte fotiÈ, prosím vás
pekne, ani sa neop˘tate,” vybehol na
redaktorov predseda v˘boru pre obranu
a bezpeãnosÈ Rudolf Puãík z SNS a
rukou zakryl kameru.
Na otázku redaktora, ãi je triezvy, Slota

povedal: “To preão hovoríte? Sp˘tajte sa
svojho majiteºa, ãi je triezvy.”
“Nebol v poriadku. Nebol si ist˘ v chôdzi,

bol rozjaren˘ v tvári. Nie je v poriadku,
aby ãlovek v takomto stave rozhodoval,”
povedal pre Plus 1 deÀ poslanec HZDS
Jozef Haleck˘.
“Vylúãené,” odpovedal na to, ãi bol Slota

pod vplyvom alkoholu predseda
poslaneckého klubu SNS Rafael Rafaj.
Ten Slotu v minulosti podpisoval v
parlamente do prezenãnej listiny.
“Ja by som sa hanbila na va‰om mieste,”

tvrdila novinárom Slotova stranícka
kolegyÀa Marta Damborská za to, Ïe
Slotu fotografujú a nakrúcajú.
Hovorca SNS Peter Palu‰ v stanovisku

pre SME napísal, Ïe Slota nebol
spoloãensky unaven˘, “o ãom svedãia aj

v˘povede z parlamentu, napríklad
poslanca SMK a predsedu v˘boru
Národnej rady pre ºudské práva
Berényiho, keìÏe p. predseda Slota sa
zúãastnil zasadania tohto v˘boru a asi
uznáte, Ïe p. Berényi je zrejme ten
posledn˘, ktor˘ by chcel p. Slotu
obhajovaÈ”.
“V˘nimoãne pri‰iel okolo 13. hodiny na

v˘bor, tak som ho privítal, nezdalo sa mi,
Ïe nie je v poriadku,” povedal o Slotovi
Berényi.

***

Chytili zloãinca,
ktorého uÏ mali

BRATISLAVA-sme/Michal Pi‰ko-Podarilo
sa nám zadrÏaÈ 14 rokov hºadaného 37-
roãného ãeského zloãinca Kamila Hurtíka,
pochválila sa slovenská polícia minul˘
t˘ÏdeÀ. Hovorili o tom istom Hurtíkovi,
ktorého mali v  rukách uÏ pred vy‰e tromi
rokmi a napriek medzinárodnému zatykaãu
ho vtedy prepustili.
V âesku ho hºadali pre závaÏné trestné

zloãiny ÈaÏkého ublíÏenia na zdraví a
fal‰ovania úradnej listiny, problémy so
zákonom mal aj na Slovensku, kde sa roky
ukr˘val. SME na to upozornila jeho susedka
z bratislavskej bytovky, ktorá na muÏa
podala na jeseÀ 2006 trestné oznámenie.
„Zaãalo sa to na jar 2006, keì ma zavolal

na cigaretu do neìalekej re‰taurácie, kde
pracoval. Tam sa ma pokúsil znásilniÈ, ale
podarilo sa mi utiecÈ,“ opisuje dnes 22-
roãná Ïena incident. „Vtedy som to
nenahlásila, ale keì ma obÈaÏoval znova,
na môjho priateºa vytiahol bejzbolovú palicu
a na mÀa kriãal, Ïe mi ustrelí ruky, ‰li sme
na políciu.“
„Mestsk˘ súd v Prahe ho vyhlásil 20. júna

2006 a do systému ASF, ão je pátranie
prostredníctvom Interpolu, bol nahlásen˘
9. augusta 2006,“ potvrdila hovorkyÀa
ãeskej kriminálnej polície Pavla Kopecká.
Na otázku, kedy mala slovenská polícia

zistiÈ, Ïe Hurtík je medzinárodne hºadan˘
zloãinec, odpovedala: „OkamÏite po vloÏení
do systému ASF.“ Bratislavská polícia
Hurtíkovu kriminálnu minulosÈ neodhalila a
trestné oznámenie mladej Ïeny vyhodnotila
len ako priestupok proti obãianskemu
spolunaÏívaniu. Ten v novembri odstúpila
Obvodnému úradu.
Dnes polícia nevie zistiÈ, na základe ãoho

trestné oznámenie vyhodnotila ako
priestupok, ani ako je moÏné, Ïe vtedy
nezistila, Ïe na Hurtíka je vydan˘
medzinárodn˘ zatykaã. „Vzhºadom na
odstup ãasu nevieme presne povedaÈ,
preão sa to nezistilo. VyuÏíval sa vtedy in˘
informaãn˘ systém, ktor˘ v auguste roku
2007 nahradil modernej‰í, schengensk˘,“
povedal hovorca bratislavskej polície
Franti‰ek Peczár.
„Ak bol v ãase trestného oznámenia vydan˘

medzinárodn˘ zatykaã a napriek tomu si to
polícia nev‰imla a osobu nezadrÏala, ide o
závaÏné pochybenie v ãinnosti útvaru
polície,“ myslí si b˘val˘ ‰éf vy‰etrovateºov
Jaroslav Ivor. „Polícia a ministerstvo by sa
t˘m mali zaoberaÈ a vyvodiÈ závery, aby sa
podobn˘ prípad nemohol zopakovaÈ.
Predstavte si, Ïe by ‰lo o recidivistu ãi
du‰evne chorú osobu, ktorá mohla za tri
roky spáchaÈ nebezpeãné trestné ãiny.“
Ministerstvo vnútra argumentuje, Ïe ide o

star˘ prípad. Preverí ho vraj odbor kontroly
krajského riaditeºstva polície v Bratislave.
„DôleÏité je, Ïe polícia hºadaného Hurtíka
vypátrala a zadrÏala,“ povedala Alena
Koi‰ová z ministerstva.
Îena, ktorú mal Hurtík obÈaÏovaÈ, dodnes

nevie, ãi bol potrestan˘. Riaditeº
priestupkového oddelenia Ivan Sako
odmieta zverejniÈ, ako rozhodli. Hurtík je vo
väzbe v Bratislave. Súd musí rozhodnúÈ, ãi
ho vydá do âeska.

***
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Objev unikátní fresky z konce 13. století v Praze 15 - Hostivafii
Zázraky se dûjí. Mimofiádn˘ unikát, rozsáhlou nástûnnou malbu z konce 13. století, na‰li památkáfii v praÏském kostele Stûtí sv. Jana Kfititele v Hostivafii. Restaurátofii
dokonãili první etapu záchrann˘ch prací. Odborníci se shodují, Ïe v nenápadném kostele se jedná o objev stfiedoevropského formátu. Stará nástûnná malba, která
pokr˘vá celou konchu apsidy, rozsahem a kvalitou nemá v âeské republice obdoby.

„Podafiilo se odkr˘t opravdu velmi vzácnou nástûnnou
malbu, pravdûpodobnû z posledního období
PfiemyslovcÛ, která je relativnû málo po‰kozená,“ fiekl
prof. PhDr. Jan Royt, CSc. kunsthistorik a vedoucí
Ústavu pro dûjiny umûní Filozofické fakulty Karlovy
Univerzity. Jedná se o techniku fresco - secco, to
znamená, Ïe do navlhãené omítky byla provedena
obrysová linková kresba celého kompletu a po uschnutí
do‰lo k jemn˘m detailÛm malby, proveden˘m prá‰kovou
technikou, na sucho. Prof. Royt spolu s PhDr. Máriusem

vlastnû mezistupeÀ mezi zobrazením Nejsvûtûj‰í Trojice
typu „Thronus gratiae“ (trÛnu milosti). Kolem nûj jsou
andûlé a ãtyfii evangelisté (orel - sv. Jan, b˘k - sv.
Luká‰, lev - sv. Marek a andûl - sv. Matou‰). Mezi
‰tûrbinov˘mi románsk˘mi okny je vyobrazen sv. Jan
Kfititel, patron kostela a sv. Vojtûch, jako patron
arcidiecéze s arcibiskupsk˘m paliem,“ uvedl prof. Royt
v âeské televizi.
Druh˘m ‰okem pro odborníky byl objev západního

‰tûrbinového okénka, zazdûného snad pfii barokních
úpravách kostela. Po vyjmutí vyzdívky se objevila znovu
naprosto zachovalá malba. V prostfiedním pásu fresky
je bordura, v jejíÏ kruzích jsou hlavy prorokÛ a králÛ.
NejníÏe je takzvan˘ mariánsk˘ motiv, v˘jevy ze Ïivota
Panny Marie a Svaté rodiny.
Neménû zajímavou skuteãností bylo odkrytí fragmentu

mlad‰í vrstvy (kolem roku 1500) s kleãící postavou
starce. Tato plocha byla restaurátorem sÀata technikou
transferu a posléze bude moÏné její uplatnûní v jin˘ch
prostorách.

Kostelík získal nástûnnou malbou úplnû jin˘ rozmûr, a
tak byl pfiemístûn i pÛvodní oltáfi, kter˘ by unikátním
malbám nedal vyniknout. „Pro oltáfi hledáme jin˘ vhodn˘
prostor, protoÏe byl krásn˘ a dlouhá léta slouÏil k
bohosluÏebn˘m úãelÛm,“ informoval místní faráfi P.
Mariusz Gerard Kuêniar, kter˘ byl iniciátorem unikátního
nálezu. Po svém nástupu do Hostivafie v roce 2006 se
rozhodl pro obnovu farního areálu. ProtoÏe je kostel
nemovitá kulturní památka a souãást  památkovû
chránûné zóny Stará Hostivafi, oslovil památkáfie s
dotazem, co v‰e je tfieba udûlat pro to, aby mohl b˘t

kostel obnoven. Jednou z podmínek, které si stanovili,
byl restaurátorsk˘ prÛzkum apsidy kostela. V˘sledkem
bylo objevení fresky v kvûtnu 2007, místy aÏ pod
dvaceti nánosy nátûrÛ a zásluhou profesionální práce
restaurátora, akad. malífie Miroslava Slavíka.
V dubnu 2009 byla, pod zá‰titou kardinála Miloslava

Vlka a senátora Jana Nádvorníka, vyhlá‰ena vefiejná
sbírka za úãelem záchrany pozdnû pfiemyslovsk˘ch
fresek. Ze stejného dÛvodu uspofiádala kronikáfika na
radnici Mûstské ãásti Praha 15, kam Hostivafi patfií,
v˘stavu fotografií o prÛbûhu odhalování fresek a
Základní umûlecká ‰kola Hostivafi benefiãní koncert. V
souãasné dobû je na úãtu, díky lidem dobré vÛle, na sto
tisíc korun.

Matákem z Ústavu památkové péãe oceÀují zejména
mimofiádnou ikonografii památky, známou jen ze
zahraniãních kniÏních maleb. První ikonografick˘ názor
definoval zobrazení Krista ve slávû „Maiestas Domini“
(Vzne‰enost Pánû), ãili Kristus sedící na trÛnu v
mandorle (svatozáfii), která ho obklopuje a vytváfií duhu
kolem nûj, coÏ popsal prof. Royt slovy: „Je to takov˘
prostor mezi jeho boÏstvím a lidstvím“.
 „Námût je velmi vzácn˘,  protoÏe zobrazuje Boha

otce, kter˘ má na klínû ukfiiÏovaného Krista. Je to

„Restaurátofii, po získání finanãních prostfiedkÛ, zahájí
druhou etapu prací. Celá apsida by pak mohla b˘t
obnovená do konce pfií‰tího roku,“ fiekl zástupce starosty
Pavel Frydrych.
Kostel Stûtí sv. Jana Kfititele, v Mûstské ãásti Praha 15

- Hostivafii, patfií mezi nejstar‰í praÏské svatynû. Chrám
je ranû gotického pÛvodu s románsk˘m jádrem, jehoÏ
vznik je datován v rozmezí 11. aÏ 13. století. První
písemné doklady o existenci sahají k roku 1352.

Marie ZdeÀková
Kronikáfika Mûstské ãásti Praha 15

***

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři

Druhá fáze odkrývání fresky z roku 2006

Celkový pohled do kostela

Pohled na střed nástěnné malby

Anděl po levici Krista

Bůh Otec a Kristus

History
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Vojtûch Kyncl:  “LeÏáky obyãejná vesnice, Silver A
a pardubické gestapo v zrcadle heydrichiády”

Brilantní mlad˘ ãesk˘ historik Vojtûch Kyncl je doktorand v oboru ãesk˘ch dûjin na
Jihoãeské univerzitû v âesk˘ch Budûjovicích, kde promoval.  V roce 2003 strávil tfii
mûsíce na studijním pobytu v Trinity College v Dublinu, v letech 2004-2006 studoval
jako stipendista na Universitat Jena, SRN, v letech 2006-2007 na Humbolt Universitat
v Berlínû a letos na York University v Torontu.

Kynclova kniha vy‰la v roce 2009 v Nové tiskárnû Pelhfiimov za finanãní spoluúãasti
Grantové agentury Jihoãeské univerzity. PÛvodní diplomová  práce s názvem  Akce
LeÏáky. Obyãejná vesnice obhájená na Historickém ústavu Filozofické Fakulty
Jihoãeské univerzity v roce 2007 získala Cenu Edvarda Bene‰e I. stupnû a Cenu
dûkana Filozofické fakulty Jihoãeské univerzity.
V úvodní poznámce Kyncl naãrtává konec existence âeskoslovenské republiky a

Háchovo jednání v Berlínû “v jednu hodinu po pÛlnoci 15. bfiezna 1939”, s
Hitlerov˘mi vyhrÛÏkami a Goringov˘m “uji‰tûním”, Ïe pokud Hácha nepodepí‰e
“dobrovolnû” odevzdání âeskoslovenska Nûmecku, bude Praha bombardována.
Ve ãtyfii hodiny ráno Hácha podepisuje.
LeÏáky - osm domÛ (52 obyvatel) a ·vandÛv ml˘n (dva správnû oddûlené celky na

severozápadním okraji âeskomoravské vysoãiny) -  jsou v knize oznaãeny jako
vesnice. Její vypálení 24. ãervna 1942 a vraÏdy jejích obyvatel po atentátu na
Reinharda Heydricha, zatãení gestapem prakticky v‰ech ãlenÛ odbojové skupiny
âENDA (podle âeÀka Bure‰e, kter˘ první v oblasti navrhl utvofiení odbojové
organizace) a zji‰tûní místa úkrytu vysílaãky Libu‰e ve ·vandovû ml˘nû, zafiadily
LeÏáky mezi památná místa jedné z nejobludnûj‰ích epizod svûtové historie.
Aãkoliv - jak Kyncl vûcnû konstatuje - gestapo a ochranná policie nesly za tyto
zloãiny plnou zodpovûdnost, kromû pûti zadrÏen˘ch ãlenÛ pardubického gestapa
v letech 1945 a 1950 nebyl nikdo z pozdûji vypátran˘ch a usvûdãen˘ch váleãn˘ch
zloãincÛ potrestán (jedním z nepûkn˘ch vlastností hitorie je, Ïe se opakuje: viz - v
ponûkud jiné formû - rok 1989).
Kyncl, kter˘ vidí LeÏáky jako prÛseãík úãasti fyzicky pfiítomn˘ch para‰utistÛ,

místních odbojáfiÛ, gestapákÛ a konfidentÛ, “si pfiedsevzal ukázat odvahu tûch, ktefií
poskytli para‰utistÛm pomoc v jejich velice dÛleÏitém úkolu - vysílat zprávy o dûní
v protektorátu a sv˘m dílem pfiispût k atentátu” na zastupujícího fií‰ského protektora,
jednoho z nejdÛleÏitûj‰ích muÏÛ nacistického vedení, jehoÏ hlavním úkolem v
Hitlerovû Nûmecku bylo fie‰ení Ïidovské otázky a likvidace jakéhokoliv
protinacistického odporu. Odvahu lidí jako ·vanda, ·Èulík, Svoboda, Knûz, “ktefií
v‰ichni mûli mladé rodiny a od samého poãátku museli vûdût, jak veliké riziko
podstupují. V sázku dali nejen své Ïivoty, ale i Ïivoty sv˘ch nejbliÏ‰ích.” V pozadí
tohoto dûní v Kynclovû líãení stojí dvû v˘znamné politické osobnosti, Edvard Bene‰
a Adolf Hitler: Bene‰ mûl  na úspûchu atentátu na Heydricha v˘sostn˘ zájem a jeho
odhad úãinku na spojenecké vlády Velké Britanie a Francie byl “úÏasnû pfiesn˘;
Mnichovská dohoda byla v srpnu 1942 jejich vládami prohlá‰ena za nulitní.” Adolf
Hitler odpovûdûl na Heydrichovu smrt vypálením dvou vesnic...
Kynclova kniha má ‰ir‰í zábûr neÏ pouze popsání osudu vesnice LeÏáky a jejích

obyvatel: líãí gestapo jako “úãinn˘ nástroj státní moci”, analyzuje  vnitfiní sloÏení
sluÏebny pardubického gestapa, roli kolaborujících organizací jako pardubická
Vlajka a Arijská pracovní fronta; motivaci jednotliv˘ch gestapákÛ i “dÛvûrníkÛ” a
“udavaãÛ”; pfiibliÏuje ãleny para‰utistick˘ch skupin SILVER A a ANTHROPOID a
roli civilistÛ v jejich akcích. Setkáváme se v ní s hrdinstvím civilistÛ, ale také s
neopatrností para‰utistÛ: jeden z civilistÛ, Milan Katschner, majitel hotelu v Polici,
vysoko cenil vlastenectví napfiíklad Václava Krupky, ale mûl pochybnosti o
para‰utistech, o nichÏ se domníval, Ïe byli více motivováni touhou po dobrodruÏství
neÏ vlastenectvím. Knihou se mihnou i politické osobnosti jako Bohumil Lau‰man
a Rudolf Gajda, najdeme v ní oficiální i neoficiální statistické záznamy o poãtu
zatãen˘ch na území ‘Oberlandrat Pardubitz’, textovou pfiílohu a zvlá‰È bohatou
obrazovou pfiílohu. A záznam o popravách u Zámeãku v borovickém parku v
Pardubicích, kde mezi 3. ãervnem a 9. ãervencem bylo hromadnû povraÏdûno 194
lidí...
“LeÏáky” jsou  pozoruhodnou prací, která si plnû zaslouÏí cen, kter˘ch se jí dostalo

a hlavnû si zaslouÏí, aby ji ãetlo co nejvíce lidí. Stojí zato.
Josef âermák

***

Ležáky: Po vypálených domech zůstaly jen základy

Foto: M. Gabánková 2009
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V témûfi pravideln˘ch intervalech sdûloval pan uãitel
Vydra (jazyk ãesk˘) jak to s námi v Ïivotû dopadne,
kam to v budoucnu dotáhneme nebo nedotáhneme.
Dle jeho pfiedpovûdi byla vût‰ina tfiídy pfiedurãena k
pohromám, blamáÏi, men‰ímu ãi vût‰ímu nezdaru. Jen
malé skupince pan uãitel pfiedpovídal, Ïe v Ïivotû
prorazí, Ïe se slu‰nû uplatní...

Pan uãitel, machr na poezii miloval klasiky, ovládal
latinu. Z koncentráku se vrátil s nadûjí na spokojenûj‰í
Ïivot, ta se ale rychle rozplynula. A snad je‰tû více neÏli
z vûzení, mûl pocuchané nervy z toho, co nalezl po
návratu.

„Lidé jsou neuvûfiitelnû zlí. Vrátil jsem se po dvou
letech z Mauthausenu Ïiv, abych vidûl Ïe mám knihovnu
rozkradenou! Knihy za tisíce korun! Z klenotnice
literatury!“ Ïaloval  a kdyÏ se uklidnil, pfiedná‰el báseÀ,
ale nedopfiedná‰el, vyru‰en Ïákem. Sklapnul knihu a
hfiímal: „Takhle to tedy je, takov˘hle zájem máte o
vzdûlání a pfiitom kaÏd˘ chce na studie, na vysokou
‰kolu, Karlovu univerzitu snad, medicínu! Ale chyba
lávky, holenkové, je pozdû, je za pût minut dvanáct,
dvefie se zavírají! A známeãky nenahoní‰! Neprorazí‰!“
prorokoval pan uãitel.

A pak se jednou stalo, Ïe o pfiestávce Ïák Merkl, o dva
roky star‰í neÏ my ostatní (zame‰kal dvû tfiídy kvÛli
nemoci, nikoli neschopnosti), chatrn˘ a huben˘, jal se
zdafiile napodobovat pana uãitele a získávaje si rychle
pozornost spoluÏákÛ nedbal na opatrnost, jeÏ je matkou
moudrosti. KdyÏ pfiedstavení vrcholilo, pan uãitel

nepozorován ve‰el do tfiídy a rázoval k Ïáku Merklovi,
ãern˘ plá‰È za ním vlál, ve tfiídû bylo hrobové ticho
ru‰ené jen hlasem imitátora dosud nic  netu‰ícího… a
pak uÏ  bylo sly‰et vrzání lavice, jak pan uãitel sm˘kal
ne‰Èastníkem, jakoby se v nûm v tu chvíli probudila
vzpomínka na v‰echna pfiíkofií, která mu Ïivot pfiipravil,
jakoby se drz˘ imitátor  promûnil v reprezentanta tûch
lidí co pana uãitele okradli ve chvílích nejtûÏ‰ích. A
náhle promodralého Josefa pustil a kvapem vy‰el ze
tfiídy. A já v tu chvíli pocítil takov˘ osten lítosti. Ne ke
zmodralému kamarádovi, ale k uãiteli, kter˘ mûl nervy
nadranc.

Po incidentu bylo nûkolik dní klidu neÏ do‰lo k aférce
s Janem Dleskem. Jan Dlesk byl drobn˘ hoch ponûkud
tupého v˘razu a chab˘ch v˘sledkÛ v mnoha
pfiedmûtech. Na tabuli a na svût se díval s hubinkou
pootevfienou a pro nezbytnou dávku vzdûlání docházel
si ãasto usmolen˘ a zanedban˘, vzbuzoval dojem
jakoby se mu z oãí sypaly ospalky do se‰itÛ malinko
pokecan˘ch slinami, které mu obãas z vûãnû pootevfiené
pusiny ukáply.

Jednoho dopoledne pan uãitel Vydra zfiejmû shledal
hochovu zanedbanost kromobyãejnou a bylo to pfiíli‰
pro nervy osudem poznamenaného muÏe. Krok a
druh˘ krok a statn˘ uãitel nesl Dleska tfiídou jako
venkovsk˘ lid z jara vyná‰í smrtku, mífiil s ním ke stûnû
s vû‰áky a na jeden z nich uÏaslého Jeníka povûsil
doslova za flígr. Jenda se cukal noÏkama a rukama,
zatímco pan uãitel pfiinesl od tabule houbu a jal se tváfi

usmolencovu ãistit a pucovat...
„Pamatuj, Ïe den se zaãíná u lavoru studené vody,

mytím do pÛli tûla, ty prase!“  huãel pan uãitel a kdyÏ byl
se sv˘m dílem spokojen, sundal Dleska s vû‰áku a
pohodil jej ve smûru jeho lavice.

Ale snad nejúhlavnûj‰ím nepfiítelem pana uãitele byl,
na rozdíl od obou zmínûn˘ch ne‰ÈastníkÛ spí‰e chab˘ch
tûlesn˘ch schránek, Ïák s klenut˘m hrudníkem a  s
nosem boxera, kter˘ nûkdy, pro nás sotva
pozorovateln˘m zpÛsobem, nûjak pana uãitele ru‰il a
popuzoval a ten jednoho dne v takové chvíli,  vyhrnuje
si nohavici a ukazuje mocné l˘tko v objetí Jagerova
prádla, nohu pozvednutou na lavici pfied Ïákem, halasil:
„Jen si nemysli, Svobodo, b˘val jsem obstojn˘m bekem
SK Brno!“ netu‰e, Ïe spílá Ïákovi, kter˘ to z nás dotáhl
nepochybnû nejdál, budoucímu slavnému skladateli a
milionáfii, zatímco jeden z tûch nás, kter˘m prorokoval
svûtlou budoucnost, se v devatenácti letech obûsil.

âas mocnû pokroãil, ale  v pamûti zÛstala mi
pfiipomínka pana uãitele Vydry a jeho kouskÛ, jeÏ by pro
nûj dnes znamenaly následky jen o málo lehãí neÏ
poznal v minulosti. A pfiece, je jedním z tûch nûkolika
kantorÛ, ktefií moje jakkoli dnes chátrající vûdûní
rozhodnû blahodárn˘m zpÛsobem poznamenali. A v
jeho pfiípadû to nebyly ony pozoruhodné v˘stupy, které
nám pfiedvádûl…

Vladimír Cícha - Vancouver

 ***

Jan Ámos u toho nebyl...

Ty zásadní vûci nevy‰krtnu pfieci

Spáchal jsem to zas a nebylo mi vÛbec trapnû. Eva za
volantem se chmufiila a Zdenûk na zadním sedadle se
hlasitû po‰kleboval, Ïe furt mám ostravskou hubu i po
tfiiceti letech v emigraci daleko od Ostravy.
Eva zavrãela, Ïe si to slovo nepfieje více sly‰et ani

doma, ani ve spoleãnosti za Ïádn˘ch okolností. Zdenûk
fiekl, Ïe si okolnosti toto slovo vyÏádaly, a Ïe v jeho
oãích jsem správn˘ Ostravák. Trucoval jsem a opakoval
dotyãnou situaci na pikniku spfiátelen˘ch âecho-
KanaìanÛ, kde vze‰la otázka: Proã je tak bídné
kanadské ‰kolství, Ïe Kanaìané nevûdí, kde leÏí
âesko?“ Nemûl jsem, ale vzdoroval jsem, otázkou na
tazatele: „Se kter˘mi státy hraniãí Texas?“
Dotyãn˘ nevûdûl, a já mu fiekl, Ïe neví, a on fiekl, proã

by právû to mûl vûdûl. Eva mne varovala pohledem
pfies stÛl, ale tazatel dolil oleje do ohníãku slovy, Ïe
ãeskoslovenské ‰kolství, jak si to on pfied Srpnem 68
pamatoval, a po nûmÏ emigroval, bylo lep‰í neÏ je tady.
¤ekl jsem, navzdory v˘straÏné tváfii Evy, Ïe ty ãeské
KK nedûlaly lépe nic, co já vím.
„Jaké KK?“ optal se obhájce ãeskoslovenského ‰kolství

z doby neÏ emigroval, neznaje mou zkratku KK pro ty
kurvy komunistické. A uÏ to slovo bylo venku, kdyÏ si o
to tazatel poÏádal.
Nastalo ticho a Zdenûk fiekl tazateli; To ví‰, Ostraváci

naz˘vají vûci prav˘m jménem. Eva mne umlãela
pohledem, kter˘ znamená: „Mlã uÏ nebo pÛjde‰ domÛ
pû‰ky…“ a tak jsem zmlknul.
Dojeli jsme pfied ná‰ dÛm, vysedli a zvonkohra na

stfie‰e episkopálního kostela bfiinkala hodinu pfied
pÛlnocí. Eva pozvala ZdeÀka na kalí‰ek, ãímÏ ho
omilostnila za slovní trny k tématu mého ostraváctví,
ale nikoliv moje KK. Nalil jsem trochu ostrého pití do
skleniãek a vyprávûl ZdeÀkovi, jak jsem pfied víc jak
tfiiceti lety v Ostravû den co den kurvoval nad ãetbou
krajského deníku Nová Svoboda míchaje trpkou
nespokojenost s nenormálními pomûry v normalizované
ãeskoslovenské spoleãnosti.  AÏ pfietekl k˘bl její
trpûlivosti a jednoho dne si Eva dala ruce v bok a
zlostnû mne okfiikla:
„Rostík uÏ tû sly‰í, Petr tû brzy bude taky sly‰et, a ty

tady kurvuje‰ jak havífi v rubání.“ „Já nad tûmi novinami
pûním, jak ‰ampus,“ zablekotal jsem.
Eva mi vrazila: „Tak nûco dûlej!“
Konãil rok 1979 a zaãali jsme konkrétnû plánovat ná‰

úprk za kopeãky na Západ. Poãátkem záfií jsme via

Záhfieb vjeli do sbûrného tábora pro uprchlíky od
komunistÛ Traiskirchen.
Zdenûk mne pfieru‰il: „A sotva jsi pfiekroãil hranice

zmûnil se tvÛj slovník?“
Eva se zasmála a uchopila otázku: „Docela pfiestal; uÏ

to slovo nefiíkal, potaÏmo k realitû.“  A pfiidala pro
ZdeÀkovy u‰i mini-historku:
„V 1984 k nám pfiijela na náv‰tûvu na cel˘ rok moje

matka. Moc se ji u nás i kolem líbilo, a houf lidí si oblíbila
a âecho-Kanaìani si oblíbili moji mámu. V posledním
t˘dnu pfied odjezdem zpátky na Moravu k nám pfiijíÏdûli
ãetní známí, aby se rozlouãili. Paní Irena s mokr˘ma
oãima se optala okounûjícího malého Rostíka: ,Chtûl
bys jet s babiãkou do Ostravy?’ ,Nechtûl,’ odpovûdûl
Rostík, ,tam v Ostravû sou furt ty kurvy komunisti...’
Rostík mûl tehdy sedm let. Paní Irena se na mne utrhla
co toho kluãinu uãím, a já ji fiekl, Ïe si to slovo pfiivezl z
Ostravy.“
Smáli jsme se, Eva zapomnûla na své pohor‰ení, Ïe

mi ujela huba, a vyprávûla dal‰í pochoutku: „O pár
mûsícÛ pozdûji byl u nás kamarád Jirka, taky Ostravák.
Jirkova maminka se doslechla od moji matky, Ïe si
nûktefií âe‰i z Kanady upravují vztahy s rodnou vlastí,
aby mohli jet na náv‰tûvu domÛ. Jirkova matka zavolala
k nám, a mûla s Jirkou konferenci, aby si upravil ty
vztahy a pfiijel rodiãe nav‰tívit do Ostravy.
Z jejich konverzace mi utkvûla v pamûti tato ãást:
Matka:  ,Tak Jirko, urob ãosi s t˘m Husákem a pfiijeì

nás nav‰tívit do Ostravy!’
Jirka: ,Je‰tû tam, maminko, v Ostravû vládnou ty

kurvy komunisti?’
Matka: ,To ví‰, Jifiíku, ty kurvy komunisti tu jsou a budú

nafurt...’
Jirka: ,Tak ví‰ co, mami, já ti zaplatím letenku a pfiiletí‰

za mnu do Kanady.’
Matka se bála letadla, tak se nakonec dohodli, Ïe ona

pfiijede vlakem do Vídnû a setkali se tam.“
„To je hezká ostravská stóry,“ ocenil Zdenûk, a já

pfiidal je‰tû jednu na stejnû téma:
„Uplynulo deset let; KK spadly do Ïumpy dûjin a Rostík

se vypravil do Ostravy k babiãkám; mûl 17 let. Po
návratu velebil hlavnû dvû vûci: moravské dûvãata a
vefiejnou dopravu. Jedno i druhé ho okouzlilo i
rozlítostnilo, Ïe tu Moravanky a osobní vlaky nejsou.
Taky nás obvinil, Ïe jsme ho nenauãili správnou

ãe‰tinu, protoÏe âe‰i nefiíkají post˘lka, ale postel, nefiíkají

ponoÏeãky, ale ponoÏky a hrníãek je hrnek.
Smáli jsme se tomu a Rostík dodal: ,A slovo kurva se

uÏívá v Ostravû v mnoha jin˘ch souvislostech neÏ
jenom s komunistama.’
Eva ho hned zarazila, Ïe to je sprosté slovo, které

slu‰ní lidé nepouÏívají.“
Zdenûk nikdy v Ostravû nepob˘val a neznal tuto

slovní zálibu jak hluboké má kofieny a Eva vzpomnûla
jak za pár mûsícÛ po návratu Rostíka z Ostravy jsme
spoleãnû lepili tapety:
“RosÈa byl na Ïebfiíku, aby dosáhl ke stropu, já natírala

lepidlo a Rostík podával tapetu tátovi. První pruh, druh˘
pruh a kdyÏ RosÈa pfiilepil tfietí, odlepil se první, strhl
druh˘ a spadl i ten tfietí. RosÈa z Ïebfiíku hledûl na tu
motanici, a Rostík zvolal: ,No, kurva, tatí, kurva!’“
¤vali jsme smíchem a Eva dodala: „Tehdy jsem

pochopila, Ïe ostrav‰tina je genetická záleÏitost.“
Byla pÛlnoc a Zdenûk se louãil a vyprovodil jsem ho

pfied dÛm k jeho autu.
„Eva je diplomat,“ fiekl mi, „kdyÏ to mluvení o KK

roz‰ífiila napfiíã pfies kaÏdodenní Ïivot.“
„To ví‰, Ïe je diplomat i kdyÏ já si dnes to slovo

rezervuji v˘luãnû pro komunisty a komunismus.“
„Já taky,“ fiekl Zdenûk, „a divím se, Ïe âe‰i na to

komunistické kurvopûní tak rychle zapomnûli.“
„Nûktefií ano, ale ti moudfiej‰í ne,“ fiekl jsem a podal

ZdeÀkovi nejnovûj‰í kníÏku od Ludvíka Vaculíka Tisíce
slov, kterou jsme vãera doãetli, a ve které slovo kurva
tam ani jednou není, ale je to celá kniha dokumentu a
vzpomínky na existenci a funkci KK aÏ do konce roku
1977.
„Je tam i Charta 77?“ optal se Zdenûk a poloÏil kníÏku

na sedadlo.
„Je, v plném znûní“ a v úvodu Vaculík slibuje, Ïe pí‰e

dal‰í dva svazky, které vyjdou brzy.
Zdenûk s gustem zamlaskal, nastartoval a ok˘nkem

se zeptal:
“Zjistil jsi uÏ kolik âechÛ v âesku tu kníÏku ãetlo?“
„Nezji‰Èoval jsem,“ fiekl jsem, „a sotva to zjistím, abych

o âe‰ích v âesku neztratil iluze.“
Zdenûk odjel, nad hlavou svítily nesãetné hvûzdy a to

znamená, Ïe bude ráno pofiádn˘ mráz.
A myslel jsem na ty zvolené KK v ãeském Parlamentu

a v Senátu a v regionálních vejborech a mrazilo mne
navíc k tomu mrazíku ve vzduchu.

Ross Firla - Sudbury
***
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Uzavûrka: 22. ledna 2010
ABRHÁMOVÁ MANGA 2.00
ALÁâ J. 20.00
BÁBEL MIRO 20.00
BALABÁN-POMMIER HANA 10.00
âESKOSLOVENSK¯ BAPT. SBOR
100.00
BOTEK J. 10.00
BRADY GEORGE 50.00
BRANKOVSKÁ V. 5.00
BUBÁKOVÁ VùRA 10.00
CÍCHA V. 20.00
FALT¯NEK ALEX 22.00
FOTR JI¤Í150.00
ING. FRYNTA LUBO· 22.00
GABÁNEK A. 60.00
GABÁNEK CHARLES 50.00
HANU·OVÁ  MARIA 10.00
JANOUCH KAREL 10.00
JELINOWICZ MARTIN 10.00
KADLECOVÁ KARLA 10.00
KALI·OVÁ ILJA 50.00
KERNEY G. 30.00
KNOPP VLADIMIR 75.00
KOâÍ KAREL 10.00
KOPEL D.D. 22.00
KO¤ISTKA JIRI 10.00
KRAJBICHOVÁ  Z. 10.00
KRAJN¯ M. 277.00
KRÁL PAVEL 20.00
KUâEROVÁ ESTER 10.00
KUPISZOVÁ E. 20.00
LEDESKÁ EUGENIE A. 50.00
MA·TAL¯¤ RUDOLF 20.00

MATùJOVIâ  JAN 160.00
MùCHURA KAREL 22.00
MEN·ÍKOVÁ VLASTA 55.00
MILITKY S, 20.00
MRÁZOVÁ HANA 10.00
NOR JI¤Í & JANA 12.00
NOVÁK PAVEL 10.00
NOVÁKOVÁ A. 10.00
NOVOTN¯ JAN 10.00
OR·OV¯ MIROSLAV 10.00
PELNÁ¤OVÁ HANA 60.00
POKORNÁ JAROSLAVA 10.00
ROHN BLANKA 40.00
ROUSOVÁ VùRA 20.00
RYDLOVÁ DAGMAR 10.00
SCHONBERG MICHAEL  20.00
SEP MILAN 22.00
·KODA JI¤Í 10.00
SMITHIN  HANA 10.00
SMUTN¯ MILAN 22.00
STANâEK ANDREW 10.00
STELZL BARBORA 20.00
ST¤ÍTESKÁ ALENA 22.00
·VESTKA PAUL 15.00
TMEJ J. 25.00
TROBLOVÁ VLASTA 10.00
ULMANN STAN 20.00
VESELÁ KVùTA 5.00
VIEZNEROVÁ E. 10.00
VOK ANTONÍN 22.00
VON PALTZER ELEANOR 10.00
ZAâAL  G. 10.00
ZEMAN ALE· 5.00
ZIEGLER K. 30.00

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.ING.01.satellite1-416.com
www.01.zpravy.ca

***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com
***

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080
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Toronto, Ont
(416) 466-0330

O
ss

in
gt

on
 A

ve
.

Seznam dárcÛ za rok 2009

âSSK
 Dary na povodnû v roce 2009

Bzonková 300,00
âermák Toronto 50,00
Rohnová Toronto 50,00
·uchma Ottawa 50,00
Brankovská Toronto 30,00
Fogl Montreal 100,00
Kachlík Brampton 50,00
Kofiistka Kitchener 25,00
Ko‰ack˘ Montreal 50,00
Kraus Oakville 100,00
Ma‰tal˘fi B.C. 126,90
Sokol Canada Toronto 100,00
Sokol Toronto Toronto 200,00
Trávníãek Toronto 1000,00
Waldauf Toronto 50,00
Dámsk˘ odbor Toronto 200,00
V. Rydlo Oakville 50,00
M. Hanus Oakville 50,00
V. Sykora Alberta 50,00
V. O Hare Burlington 50,00
E. Hejna Toronto 50,00
V. Tichy Toronto 50,00
M. Kollová Montreal 50,00
J. Millerová Montreal 20,00
J. Pospí‰ilová Montreal 30,00
M. Fuchsová Montreal 30,00
Ústredí âSSK 500,00
CSSK Calgary 500,00
G. Tsiougras Oakville 50,00
G,&Z Macek Vancouver 1000,00
P&M Honner Mississauga 150,00
R. Sejnoha Mississauga 100,00
M. Janiga Edmonton 20,00
M. Vejvoda 100,00
Nohel 50,00
Kuhn 50,00
Anonymous 50,00
CSSK Montreal 300,00
Broz 100,00
Sailer 400,00
Locher 50,00
Budik 25,00
Torn 25,00
Kadlec 50,00
Celkem 6431,90

DOŠLO-E-MAILEM. VĚTŠINA FOTOGRAFII JE

Z POZITIVNÍCH NOVIN
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BEST VALUE!!!

HURRY!!
 SPRING AND SUMMER

AIRLINE TICKETS ON SALE

AS OF MARCH 1,2010 A VALID

PASSPORT IS REQUIRED

 FOR TRAVEL TO MEXICO

HEART OF EUROPE

   A DIVISION OF UNIGLOBE

ENTERPRISE TRAVEL LTD.

1221 YONGE STREET

(BY SUMMERHILL

SUBWAY STATION)

TORONTO, ON

M4T 2T8

Phone: 416-504-3800

  Toll free:1-800-825-7577

Heart of Europe Holidays:

416-504-6399

Fax: 416-363-2205

A GETAWAY THAT’S MORE

THAN JUST A HOLIDAY!!!

ADVENTURE TRAVEL

 - EXOTIC TRAVEL

LUXURIOUS TRAVEL

 - ROMANTIC TRAVEL

WE OFFER ALL!!!

TRAVEL AND MEDICAL INSURANCE,

AIRLINE TICKETS

WWW.TICO.CA #1810380

hostujícího muÏstva?
JT: Je zde uvolnûnûj‰í atmosféra a hrát proti

Torontu je vÏdy velká v˘zva. Já jsem se cítil dobfie
pfied zápasem a uÏil jsem si celé utkání
ABE: Co byste fiekl o setkání s trenérem Paul

Mauricem?
JT: Bylo to skvûlé. Já znám jeho, on zná mne.

Bylo to jednodu‰‰í a doufám, Ïe mi to pomÛÏe v
budoucnosti.
ABE: A s Tomá‰em Kaberlem?
JT: Já jsem ho vidûl aÏ pfii zápase, kdyÏ jsme se

potkali v rohu kluzi‰tû. Vítûzn˘ gól padl proti jeho
dvojici, kdyÏ jsem mu udûlal kliãku a nahrál jsem
na modrou bekovi, asi bude na mne na‰tvan˘, ale
takov˘ byl zápas a já jsem rád, Ïe se tak stalo.
ABE: Co byste mohl fiíci ke statistice?
JT: Po zápase mi pfiipí‰i tuto asistenci, protoÏe

jsem mûl nahrávku na vítûzn˘ gól. Zatím jsem
velice spokojen˘ s tím, Ïe mám pfiíleÏitost a nemohu
si na nic stûÏovat.
A jak hodnotí Jifiího Tlustého trenér Caroliny Paul

Maurice?
PM: Je to velice bystr˘ mlad˘ hokejista. Má

moÏnost rozvinout svÛj talent. Neobyãejnû dobfie
rozumí hfie.
ABE: Byl jste to vy, kdo se rozhodl ho získat

pro Carolinu nebo to byl nûkdo jin˘?
PM: Generální manaÏér Jim Rutherford se

rozhodl pro nûj. Já jsem k tomu dal pouhé pozitivní
dobrozdání. Pak se dovûdûl, Ïe je Jifiího moÏné
získat. Zeptal se mi, co si o tomto mladém muÏi
myslím a já jsem pfiitakal.
ABE: Jak se pfiizpÛsobil v Carolinû?
PM: Dobfie. Má ãtyfii body v sedmi zápasech a jak

jsem fiekl nadûji zlep‰it se.

***

Jako na houpaãce
Ve zb˘vajících zápasech se stfiídavû Torontu dafií a
nedafií. Po prohfie s Carolinou, následovalo pûkné
vítûzství nad Philadelphii 4:0. O den pozdûji pak
prohra ve Washingtonu 1:6. Pozitivní na tomto
utkání bylo pouze to, Ïe Tomá‰ Kaberle vstfielil
svoji pátou branku. Dal‰í zápas v Nashvillu byl pro
zmûnu dramatick˘ a Toronto vedlo jiÏ v 9. minutû
3:0. JenÏe i takhle rozehranou partii dokázali Maple
Leafs prohospodafiit a v 47. minutû to bylo 3:3. ·est
minut pfied koncem utkání nakonec zachránil situaci
a vítûzství 4:3 Phil Kessel. Dokonal˘ obrat pfii‰el v
Atlantû. Ponikarovskij dostal Leafs v 15. minutû
dvûma góly do vedení. Thrashers otoãili na 4:2 a
Hagman v 56. minutû utkání jiÏ jen korigoval na 4:3.
V pfiedposledním utkání tohoto zájezdu pak prohráli
Maple Leafs v Tampû v prodlouÏení 2:3, kdyÏ
vítûznou branku vstfielil 10 vtefiin pfied koncem
prodlouÏení Martin St. Louis. Poslední utkání se
hrálo na Floridû po uzávûrce tohoto ãísla. Maple
Leafs jsou po 52 zápasech pfiedposlední ve
V˘chodní konferenci a ztrácejí 10 bodÛ na
postupovou pozici.

***

NHL
Podivná minuta

Toronto-Pittsburgh 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
O v˘sledku utkání rozhodlo nûkolik vtefiin v 35.
minutû. Pittsbursk˘ Sergej Gonãar vystfielil a jeho
puk skonãil za zády torontského brankáfie
Gustavssona. Rozhodãí nechali pokraãovat ve
hfie, v zápûtí unikl Ponikarovskij a byl faulován
právû Gonãarem. Rozhodãí ukázali na znaãku
trestného stfiílení, ale napfied zatelefonovali video
rozhodãím, ktefií potvrdili, Ïe Gonãar vstfielil
branku. V takovém pfiípadû branka platí, ale platí
i trest pro muÏstvo, které vstfielilo branku. JenÏe
pravidla pamatují i na tuto situaci. V stejném ãase
nemÛÏe b˘t dosaÏeno bûhem utkání dvou branek.
TudíÏ nemohlo následovat ani trestné stfiílení pro
Toronto. V tomto pfiípadû se trest zmûnil na dvû
minuty pro Gonãara. KdyÏ se v‰ak Gonãar vrátil
na led, zaznamenal tfietí branku a o utkání bylo
rozhodnuto. V závûreãné tfietinû pfiipojil ãtvrtou
branku Crosby. Toronto jiÏ tradiãnû prohrávalo
0:1 brankou Guerina z 8. minuty, ale Stajan v 19.
minutû vyrovnal na 1:1. Pfii této brance asistoval
Tomá‰ Kaberle byla to jiÏ jeho 35. asistence v
této sezónû. V dresu Pittsburghu nehrál Martin
·koula. Nejlep‰í hráãem utkání byl vyhlá‰en
Gonãar, druhou hvûzdou utkání se stal pittsbursk˘
brankáfi Marc-Andre Fleury tfietí hvûzdou byl pak
Sidney Crosby.

***

Návrat Jifiího Tlustého
Toronto-Carolina 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Jeden z nejnadûjnûj‰ích ãesk˘ch hokejistÛ Jifií
Tlust˘ se vrátil do Toronta v dresu Caroliny
Huricanes. V muÏstvu Toronta zazáfiil pfii vstupu
do NHL jako meteor, jenÏe to bylo v dobû, kdy
trenérem Maple Leafs byl Paul Maurice. Po Pat
Quinnovi ani Paul Maurice neudûlal s Torontem
play-offs a tak i on musel opustit muÏstvo. Jifií
Tlust˘ ‰el na farmu a nepomohlo mu z ní ani pût
branek v jednom utkání, aãkoliv první muÏstvo
marnû hledalo stfielce. Nakonec byl vymûnûn do
Caroliny a v úter˘ se vrátil s ãíslem 19 poprvé zpût
do Toronta. Nebyl to tak impozantní návrat, jako
jeho vstup do NHL. Ironií je, Ïe zaznamenal jednu
asistenci, ale i potlesk torontského publika mu byl
upfien, protoÏe asistence mu byla pfiiznána aÏ po
zápase. Pfiesto byl po utkání nadmíru spokojen˘.
Nejprve jsme se stfiedního útoãníka Caroliny
Huricanes zeptali jak˘ to byl pocit pfii návratu do
Toronta.
JT: Urãitû to bylo pfiíjemné, protoÏe jsem zde

strávil dva roky a splnil se mi sen hrát proti
Torontu. Byl to úÏasn˘ zápas a jsem rád, Ïe jsme
vyhráli.
ABE: Jaké to je b˘t v Torontu, v kabinû

O2 extraliga
38. kolo: Slavia-Zlín 4:3 pp., Budûjovice-
Sparta 3:7, Vítkovice-Karlovy Vary 1:2, PlzeÀ-
Litvínov 8:4, Brno-Liberec 3:2, Pardubice-
Boleslav 4:3, Kladno-Tfiinec 0:7.
39. kolo: Karlovy Vary-Brno 2:3, Zlín-Vítkovice
3:2, Pardubice-Tfiinec 4:5, Sparta-PlzeÀ 4:5
pp., Boleslav-Slavia 5:1, Litvínov-Kladno 2:4,
Liberec-Budûjovice 2:3.
40. kolo: Karlovy Vary-Kladno 1:0, Tfiinec-
Slavia 3:2, Litvínov-Budûjovice 3:4 sn., PlzeÀ-
Brno 4:1, Sparta-Vítkovice 2:1, Zlín-Pardubice
4:2, Liberec-Boleslav 2:5.
41. kolo: Slavia-Karlovy Vary 3:1, Budûjovice-
Tfiinec 5:3, Pardubice-Sparta 3:2, Brno-
Litvínov 3:2, Boleslav-Zlín 2:4, Kladno-PlzeÀ
5:1, Vítkovice-Liberec 6:5 pp.
42. kolo: Tfiinec-Boleslav 3:4 sn., Kladno-
Budûjovice 2:1, PlzeÀ-Vítkovice 4:1, Sparta-
Brno 5:1, Karlovy Vary-Pardubice 3:2 sn.,
Litvínov-Slavia 2:1, Liberec-Zlín 4:6.
43. kolo: Sparta-Slavia 4:1, Zlín-Litvínov 1:2,
Budûjovice-PlzeÀ 2:3 sn., Boleslav-Karlovy
Vary 1:3, Vítkovice-Tfiinec 2:1 pp., Brno-
Kladno 3:1, Pardubice-Liberec 5:1.

Tabulka
1.PlzeÀ 43 136:111 85
2.Pardubice 43 147:114 80
3.Zlín 43 129:109 79
4.Tfiinec 43 135:122 73
5.Vítkovice 43 131:112 71
6.Sparta 43 130:114 67
7.K.Vary 43 117:120 60
8.Budûjovice 43 110:124 60
9.Litvínov 43 128:157 60
10.Boleslav 43 117:120 58
11.Liberec 43 122:133 58
12.Slavia 43 120:129 57
13.Kladno 43 108:130 49
14.Brno 43 101:136 46

Na‰i v NHL
Gáborik NYR S 49 29 32 61
Plekanec MTL â 51 11 38 49
·Èastn˘ P. COL S 49 10 35 45
Kaberle TOR â 52 5 37 42
Prospal NYR â 44 9 27 36
Fleischman WAS â 39 17 16 33
Îidlick˘ MIN â 50 4 27 31
Vrbata PHO â 51 16 14 30
Hejduk* COL â 40 15 15 30
Erat NAS â 43 16 13 29
Frolík FLO â 51 13 16 29
Vi‰Àovsk˘ EDM S 44 9 20 29
Voráãek COL â 53 8 20 28
Chára BOS S 49 4 24 28
Hossa CHI S 28 13 13 26
Olesz FLO â 50 13 13 26
Eliá‰ NJD â 32 10 16 26
Krejãí BOS â 46 8 18 26
Handzu‰ LAK S 50 11 14 25
Kubina Atl â 49 5 20 25
Hanzal PHO â 50 8 18 24
Michálek M. OTT â 45 17 6 23
Lang PHO â 51 8 15 23
Kotalík NYR â 44 8 14 22
Hemsk˘* EDM â 22 7 15 22
Dvofiák FLO â 45 9 12 21
Hamrlík MON â 44 5 13 18
Kuba OTT â 40 3 15 18
PrÛcha PHO â 50 11 6 17
·paãek MON â 49 3 11 14
Rozsíval NYR â 51 1 13 14
Polák SLB â 50 3 9 12
Kopeck˘ CHI S 49 4 7 11
Michálek Z. PHO â 42 3 8 11
Meszaro‰ TBL S 49 4 6 10
Hejda* COL â 45 3 7 10
·míd EDM â 45 1 8 9
·koula PIT â 30 3 5 8
Klesla COL â 26 2 6 8
Sobotka BOS â 40 4 3 7
Kreps FLO â 45 1 6 7
Sekera BJF S 28 2 4 6
Tlust˘ CAR â 13 1 4 5
·atan BOS S 8 2 2 4
Jurãina COL S 37 0 4 4
¤epík FLO â 9 2 1 3
S˘kora* MIN â 14 2 1 3
Martínek* NYI â 16 2 1 3
Valabík ATL S 17 0 2 2
·Èastn˘ Y. STL S 4 1 0 1
Koãí COL â 36 1 0 1
Krajíãek TBL â 23 0 1 1
Olveck˘ NAS S 1 0 0 0
SmoleÀák CHI â 1 0 0 0
BliÏÀák VAN S 2 0 0 0
Kindl DET â 3 0 0 0
Demitra VAN S 3 0 0 0
*-zranûn, â-âech, S-Slovák
V nûkterém z pfií‰tích ãísel pfiineseme statistiky
brankáfiÛ.

***

Slovenská hokejová
extraliga

34. kolo: Slovan-Martin 2:1 pp., Spi‰.
Nová Ves-Trenãín 3:5, Poprad-Îilina 3:1,
Lipt. Mikulá‰-Ko‰ice 5:3, Zvolen-Skalica
4:3 po sam.naj.
35. kolo: Martin-Zvolen 6:2, Ko‰ice-
Slovan 3:5, Îilina-Lipt. Mikulá‰ 4:0, Nitra-
Poprad 5:3, Ban. Bystrica-Spi‰. Nová
Ves 1:2.
36. kolo: Zvolen-Ko‰ice 2:1 pp., Poprad-
Trenãín 6:3, Lipt. Mikulá‰-Nitra 0:1,
Slovan-Îilina 7:1, Skalica-Martin 1:4.
37. kolo: Ko‰ice-Skalica 1:3, Îilina-Zvolen
1:4, Nitra-Slovan 4:2, Trenãín-Lipt.
Mikulá‰ 3:2, Ban. Bystrica-Poprad 3:5.
38. kolo: Poprad-Spi‰. Nová Ves 6:2,
Lipt. Mikulá‰-Ban. Bystrica 3:4 sn.,
Slovan-Trenãín 6:4, Zvolen-Nitra 5:1,
Skalica-Îilina 4:3, Martin-Ko‰ice 0:3

Tabuºka
1. Slovan 34 25 4 0 5 146:72 83
2. Bystrica 34 18 8 1 7 130:95 71
3. Poprad 35 19 0 4 12 116:95 61
4. Skalica 34 17 3 3 11 117:99 60
5. Martin 34 16 3 5 10 107:96 59
6. Nitra 34 15 4 2 13 97:93 55
7. Ko‰ice 35 16 1 3 15 126:104 53
8. Îilina 34 10 5 3 16 93:109 43
9. Zvolen 33 11 2 5 15 83:90 42
10. Trenãín 34 11 2 2 19 111:125 39
11. Sp.N. Ves 34 10 2 3 19 92:124 37
12. Mikulá‰ 33 10 1 5 17 87:121 37
13. Orange 24 2 1 0 21 48:130 8Jiří Tlustý bojuje se Stalbergem


